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G
alațiul produce «-

, țel, fontă, lamina
te; înalță zi de zi o 
columnă de me

tal — pilon de oțel al in
dustriei noastre Și totuși, 
Galațiu) conții uă să tră
iască cu o măreție a con
structorului și sub vraja u- 
riașă a constructorului. Lu
mea de aici trăiește încă in
tens sub cucerirea, sub e- 
fectul miraculos al con
structorului. Producătorul 
însuși sau beneficiarul, cum 
i se spune, și mai ales el. 
siderurgistul, trăiește sub 
fascinația și puterea și im
perativele imprimate de 
constructor.

Acum, cînd scriu despre 
Combinatul siderurgic-Ga- 
lați, imi sună în auz cu
vintele inginerului Cornel 
Cazan, directorul general 
al I.C.M.S. — Galați, din- 
tr-un recent Interviu. Le 
transcriu pentru farmecul 
și energia și sinceritatea 
specifică : „De ce se depla
sează la Galați numeroase 
cadre de specialitate din ca
drul Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului 
Industriei Metalurgice, Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Băn
cii de Investiții — numai 
ca să facă constatări și re
ferate ? Să totalizeze to
nele de construcție meta
lică montată, metri cubi de 
beton turnat ? Simplele 
constatări și sfaturile nu 
ne ajută cu nimic...".

Sigur, cuvintele acestui 
pasionat inginer, construc
tor de uzine metalurgice, 
sînt adresate ca un mesaj 
special unor cadre de spe
cialitate. Dar scriitorul se 
poate simți și el vizat. Mă 
gîndesc că și noi, scriitorii, 
am procedat, în nenumă
rate rînduri, la fel. Sîn- 
tem setoși, înfometați de 
spații, de dimensiuni, de 
proporții, de viteze, de 
înalte tensiuni, de para
metri înalți, de performan
țe, de splendide forme, de o 
geografie nouă —iar la Ga
lați scriitorul a găsit și gă
sește din plin toate acestea. 
Dimensiuni, proporții, vo
lume arhitecturale, terme
ne, probleme de rezolvat, 
volume de pămînt excavat, 
volume de oțel, de beton, 
eforturi, eroism, tenacități. 

îndrăzneli, abnegații, com
petență, răspunderi, iniția
tive temerare — toate aces
tea trebuie mereu aminti
te, trebuie să încercăm me
reu și mereu să le cuprin
dem în cuvinte — ele sînt 
elemente de epopee auten
tică, ale epocii noastre so
cialiste. Simțim nevoia să 
le luăm mereu de la capăt, 
pentru că nu au fost cu
prinse pînă acum într-o o- 
peră monolitică. Dar, poate 
că după aceste reportaje,

TENACITATEA

și a oamenilo
reportaj de Traian COȘOVEI

fragmente, din uriașa o- 
glindă a combinatului, du
pă aceste simple „consta
tări" — cum spunea ingi
nerul Cazan — va veni ci
neva care să surprindă e- 
sențele, să sintetizeze to
tul, toate datele și faptele 
disparate într-o creație 
unică, pe măsură și în stare 
să transmită peste veacuri 
măreția acestei opere.

Un ghid volubil mă 
poartă de-a lun
gul impresionan
tului flux tehnolo

gic al oțelului : imense 
benzi transportoare, lungile 
coline roșii de minereu, hale 

de aglomerare, platformele 
înalte ale furnalelor de 
1 700 metri cubi, cu șarje, 
fluvii de fontă, de care nu 
te mai saturi privind ; apoi 
splendida oțelărie, converti- 
zoarele cu oxigen — în 
cincizeci de minute se nasc 
150 tone de oțel (mai zilele 
trecute s-a elaborat șarja 
jubiliară nr 10 000) ; uria
șul slebing, laminorul de 
tablă groasă, cuptoarele cu 
propulsie, robustele caje, 
imensul cîmp de role pe 

care apar foile de tablă 
groasă. ,

Privești, Ite plimbi și ia
răși privești — și te sur
prinde cît de ușor, cît de 
spontan și natural se pro
duce oțelul. Așa de ușor 
se produce oțelul ? 1 Așa de 
ușor vine minereul și se 
așterne, se înalță în dulci 
coline și de acolo așa de 
ușor urcă, trecînd prin ha
lele de aglomerare, prin 
estacade, la înălțimea de 
70 de metri la gura furna
lelor ; așa de ușor curg 
torenții de fontă și apoi o- 
țelul- și apoi imensele coli 
albastre de tablă groasă ? 1 
Asta-i tot i cît apeși pe 

niște butoane, cît Împingi 
niște manete — ca la un 
tractor, ca la un avion ; cît 
răsucești ca la un televizor 
niște comutatoare ? Simți 
— privind — că de fapt nu 
vezi decît foarte puțin, de- 
cît ceea. ce se întîmplă la 
suprafață dintr-un proces 
uriaș ca amploare, ca vo
lum și complexitate și e- 
forturi omenești și care — 
totul — se produce undeva, 
în adînd, zăvorît, într-o 
lume titanică, mecanică, e- 
nergetică. prinsă In temelii 
uriașe.

Privind, urmărind totul, 
trecînd dintr-un univers în 
altul — îți vine doar să 
spui: proiectantul se află la 
înălțimea uriașelor inves
tiții ; constructorul la înăl
țimea proiectantului și la 
înălțimea investițiilor ; be
neficiarul — producătorul 
de oțel — la înălțimea con
structorului, la înălțimea 
proiectantului, la înălțimea 
investițiilor Și toată a- 
ceastă lume — 1? înălțimea 
ideii partidului. Ia înălți
mea științifică, realistă, fi
lozofică, energetică a Di
rectivelor partidului. Iată 
un ideal „flux tehnologic" 
al constructlei socialiste.

La Combinatul si
derurgic Galați — 
putem să spunem 
că oțelul, Maiesta

tea sa Oțelul, se naște în 
niște palate uriașe și splen
dide — într-un imens pa
lat industrial în fond, îm
păratul civilizației — Oțe
lul — se cuvine să se nască 
în asemenea vaste palate. 
Și de fapt nici nu s-ar pu
tea naște într-o fierărie, în
tr-o coșmelie oarecare — el 
însuși — Oțelul — fiind un 
uriaș al cărui trup trebuie 
să înalțe pe umerii lui în
treg uriașul edificiu al ci
vilizației socialiste.

Asupra dimensiunilor 
combinatului încă nu ar 
trebui insistat astăzi : el 
crește, el este în plină dez
voltare. „în plină dezvol
tare" — înseamnă aici, la 
Galați, uzine noi, laminoa- 
rele cu benzi la cald și la 
rece, furnalele 3 și 4 de 
1 700 metri cubi, și atîtea

(Continuare în pag. a VII-a;

— Se cunoaște că pentru realizarea 
producției — al cărei nivel de com
plexitate și tehnicitate crește necon
tenit — este nevoie nu numai de ma
terii prime și materiale indigene, ci și 
din import i acestea din urmă se a- 
chiziționează cu valută sau prin 
schimburi comerciale. Drămuirea va
lutei, procurarea din 
unor materii prime și 
mai în cazuri bine 
în cantități strict 
unităților productive, 
importurilor — 
mai —

de 
Ne-am 

uzina 
textil

relația

străinătate a 
materiale nu- 

i justificate și 
trebuincioase 

, compensarea 
prin exporturi cît 

eficiente constituie impera
tive de mare actualitate, a căror în
făptuire interesează în ce! mai înalt 
grad economia națională Cum înde
plinesc întreprinderile cerințele 
raționalizare a importurilor ? 
concentrat investigațiile la 
„Electromotor" și Combinatul 
nr. 2, ambele din Timișoara.

Am pornit analiza de la__ .
cantitativă importuri-producție pen
tru export. Din acest purict de ve
dere, situația este diferită îțț - cele 
două întreprinderi. La combinatul, 
textil, producția de țesături pentru 
export, livrate ca atare sau sub 
formă de confecții, crește în acest 
an, față de anul trecut, cu circa 20 
la sută | plafonul valutar pentru sa
tisfacerea necesităților din import 
scade, însă, după cum arată calculele 
efectuate în combinat, la circa o 
cincime. Cursul de revenire net, în 
funcție de ponderea și de valoarea 
importurilor, al produselor expor
tate de combinatul textil timișorean 
se va mări astfel în mod simțitor. A 
avut loc, deci, o raționalizare ma
ximă a importurilor.

Păstrînd proporțiile — adică luînd 
!n considerație faptul că este vorba de 
o întreprindere constructoare de ma
șini, care exportă aproape 40 la sută 
din volumul producției-marfă—trebuie 
să facem mențiunea că la „Electro
motor" situația este nefavorabilă în 
raport cu cea de la prima unitate In

ÎN PRIMA LUNĂ A ANULUI

Toate întreprinderile din București 
și-au realizat planul de producție

Potrivit datelor o- 
ficiale, industria bucu- 
reșteană a depășit 
cu 1,6 la sută planul 
producției globale pre
văzut pentru ianuarie. 
Realizările sînt mal 
mari cu 17,1 la sută 
comparativ cu acelea 
din prima, lună a anu
lui precedent și mult 
peste nivelul creșterii 
stabilite prin planul a- 
nual Cel mai ridicat 
ritm de creștere a pro
ducției l-au înregistrat 
întreprinderile produ
cătoare de materiale 
de construcții (30,3 la 
sută), constructoare de 
mașini (26.5 la sută) și 
cele ale industriei ali
mentare (19,3 la sută) 
Pe ansamblul industri
ei bucureștene, au fost 
livrate în plus față de 
prevederi 685 tone de 
oțel, 151 tone laminate 
finite, 390 pomp» cen
trifugale, 3 187 mc de 

prefabricate din beton 
armat, 26 tone de arti
cole sanitare din por
țelan și faianță, mobilă 
în valoare de 1 700 000 
lei, 65.6 mii mp de țe
sături tip bumbac. 151 
tone de carne și 22,1 
tone de preparate din 
carne Volumul pro
ducției marfă vîndută 
și încasată a fost depă
șit cu 1,5 la sută. 
Printre întreprinderile 
care și-au depășit sar
cinile privind produc
ția fizică planificată 
se află uzinele „23 Au
gust". „Republica". „E- 
lectromagnetica". E- 
lectroaparataj", „Vul
can". Uzina de pompe, 
Uzina de mașini grele, 
întreprinderile „Auto
matica". „Frigotehni
ca", „Progresul" (pre
fabricate), „Adesgo", 
întreprinderea de ce
ramică fină, Combi
natul de confecții și

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului român și Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, pentru amabilele salutări și urări 
adresate cu ocazia zilei noastre naționale.

Apreciem sentimentele dumneavoastră binevoitoare și împărtășim 
convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu în interesul reciproc al popoarelor noastre, al păcii și coope
rării internaționale. Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a adresa 
cele mai bune urări de bunăstare personală Excelenței Voastre, de fe
ricire și prosperitate poporului român.

V. V. GIRI
Președintele Indiei

dustrială | deși în acest an, față de 
anul trecut, volumul planificat al 
producției pentru export este mai 
mare cu 15 la sută, totuși importu
rile au crescut în același ritm. 
Cursul de revenire net al produselor 
exportate de „Electromotor" se va 
menține astfel la același nivel ca în 
anul 1909 Cu alte cuvinte, nici un 
progres în domeniul îmbunătățirii 
balanței import-export a acestei în
treprinderi a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini

— în repetate rînduri, conducerea 
partidului a subliniat necesitatea ra
ționalizării cheltuielilor valutare la 
achiziționarea materiilor prime și 
materialelor din import — ne spunea 
ing Ion Ptigna, directorul combi
natului textil Este o cerință econo
mică ce își păstrează și în acest an 
valabilitatea. Am putut micșora im
porturile datorită în special faptului 
că am preconizat folosirea în' pro
ducție a înlocuitorilor indigeni, cu 
însușiri calitative bune. Nu am aș
teptat însă- prea mult ca industria 
chimică de fibre și fire, sau cea con
structoare de mașini (pentru piesele 
de schimb la utilaje și linii tehnolo
gice) să producă acești înlocuitori, 
ci, pe baza unor studii proprii te
meinice, am căutat să adaptăm, a- 
colo unde a fost posibil, producția 
la înlocuitorii exlstenți. în ce pri
vește postul „accesorii" (foarte 
scump ta import), anul acesta vom 
cheltui cu 50 la sută mal puțină va
lută față de ceea ce s-a utilizat anul 
trecut ; iar la postul „chimicale tex
tile", în anul care a început vom con
suma 25 tone perhidrol și 2 000 kg 
de optiblanc din import, față de 42,2 
tone perhidrol și 3 000 kg optiblanc, 
cît s-au folosit în cursul anului 
trecut.

Din discuția cu directorul general 
am reținut, însă, o problemă care 
impietează asupra reducerii Impor
turilor. promovării largi a înlocui
torilor. Paradoxal, dar uneori în- 

tricotaje, fabrica de 
bere „Rahova"

A crescut, de ase
menea. productivitatea 
muncii Acest indica
tor a fost îndeplinit in 
proporție de 101 la 
sută Este semnificativ 
faptul că, din sporul 
producției globale, 81 
la sută a fost obținut 
pe baza creșteri1 pro
ductivității muncii 
Toate acests succese 
se datorează unei mal 
bune pregătiri și orga
nizări a muncii,, în
cheierii din timp a o- 
perațiunilor de aprovi
zionare cu materii pri
me și materiale, pre
cum și contractărilor 
O importantă contri
buție au adus la depă
șirea sarcinilor nume
roasele noi capacități 
d» producție intrate în 
funcțiune în cursul ul
timului trimestru al a- 
nului trecut.
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Zile fierbi»

bătălia

pentru cucerirea

Mari rezerve de folosire eficienta
parcului auto

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. aVI-a) (Continuare în pag. a VII-a)

dar numai 
Ministeru- 
64 la sută 
Petrolului. 
Ministeru-

uzina noastră am încerca! 
înlocuitori ai materiale-

65 Ia sută în cele ale 
Energiei Electrice de 
cele ale Ministerului 
59 la sută în unitățile

Construcțiilor Industriale și de

la „Electromotor" din

un camion cara...
Adică (n medie, m cazul de mai 

iUS, eu staționat zilnic „numai" 23 
de autocamioane ia fiecare sută i a- 
proape un 'ifert din parc I Și încă o 
precizare i Autobaza i Filaret este 
una dintre unitățile Pune i inul tre
cut, ea a realizat 22 milioane lei be- 
neficii și a depășit toți indicatorii de 
plan.

Două zile mai tîrziu ne aflam la 
Brașov Care era situația parcului de 
mașini la Autobaza 1 Mărfuri (di
rector, ing Dan Georgescu) ? Din
tr-un total de 522 de autovehicule

La Paz. Este de-a dreptul impre
sionantă limpezimea peisajului natu
ral aici, în cea mai înaltă capitală 
din lume. Atmosfera rarefiată de pe 
platoul suspendat la patru kilometri 
altitudine apropie neverosimil vîrfu- 
rile etern înzăpezite ale coloșilor Illi
mani și Illampu (peste 6 500 metri), 
etalînd detalii care în condiții obiș
nuite nu ar fi perceptibile.

Peisajul politic in schimb este de
parte de a oferi aceeași limpezime. 
El este marcat în aceste zile de a- 
prige confruntări, din care senzația 
imprevizibilului se degajă persistent 
Seria de măsuri luate de actualul gu-

tențiar al Republicii Tunisiene la 
București, Brahim Hayder.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

auto, doar 30 la sută sînt folosite In 
cadrul organizat ai unor întreprin
deri interjudețene. cu autobaze mari 
de cîteva sute de vehicule i celelalte 
70 la sută reprezintă parcul intern al 
unităților departamentale, dispersat 
In multe mii de baze mici și foarte 
mici. După :um rezultă din datele 
care îe-au fost suse 'a dispoziție la 
Ministerul Transporturilor, irmarea 
acestei dispersări iste o inegală sti
lizare a mașinilor. Coeficientul de 
utilizare a parcului auto a fost anul 
trecut de 77 la sută tn unitățile Mi

nisterului Transporturilor 
de 
lui 
tn 
de 
lui __ ,
numai 54 la sută în cadrul fostului 
Departament pentru valorificarea 
fructelor și legumelor.

Iată deci că exemplul cu care ne-am 
început articolul se referă la o situa
ție dintre cele mai bune I Cifrele de 
mai sus demonstrează ce rezerve 
uriașe există în domeniu! unei mai 
eficiente folosiri a capacității de 
transport auto în întreprinderile tu
turor ministerelor economice, inclu
siv îa unitățile Ministerului Trans-

puterii

erau active doar 367 Șl aici, repara
țiile curente și reviziile tehnice lipsa 
de piese și cauciucuri, lipsa de șoferi 
se numără printre principalele cauze 
ale nefolosirii unei bune părți din 
parcul auto Nu vom pune la încer
care răbdarea cititorilor cu enume
rarea unor date similare din diferite 
alte unități Avînd în vedere că prin 
intermediul autovehiculelor se trans
portă mai mult de trei pătrimi din 
tonajul total de mărfuri, ne-am pro
pus să cercetăm cum este utilizat în 
general parcul auto al statului, cum 
poate fi raționalizată această utili
zare

Din cele cîteva sute de ml> de au
tovehicule ale parcului republican

Trâgâtoria de oțel tare de la 
uzina „Industria Sîrmii" din 

Cîmpia Turzii 
Foto : Gh. Vlnțilă

vern bolivian (intre care principalele 
— dar nu singurele — au lost națio
nalizarea sucursalei lui „Gulf Oii 
Company", stabilirea monopolului de 
stat asupra exporturilor de minereuri 
și obligativitatea ca toate firmele ex
portatoare să predea in întregime de
vizele către stat) a declanșat aici o 
puternică mișcare populară de spri
jin, pe deasupra rivalităților parti
zane.

Aproape zilnic, în palatul „Quema
do" se primesc mesaje din partea 
sindicatelor muncitorești și țărănești, 
a asociațiilor studențești etc., care 
îndeamnă să se procedeze la noi re
forme pe linia intereselor naționale. 
Pereții edificiilor din La Paz sînt 
plini de lozinci ca „Adelante. Ovan
do" (înainte, Ovando). „Pentru bo
livieni a trecut timpul dominației mo
nopolurilor străine", „Uniți contra 
imperialismului, pină la victoria fi
nală", „Afară cu C.l.A." etc. Aceleași 
lozinci sînt. scandate în cursul diver
selor mitinguri și demonstrații popu
lare.

Paralel se face Insă tot mai simțită 
și reacția din sens contrar. Era da

La (nceput am crezut că e dumi
nică sau zi de sărbătoare, atît de în
țesată cu autocamioane ce staționau 
era curtea Autobazei 4 Filaret din 
Capitală Dar era zi de lucru.

— Nu aveți ce transporta 7 — ti 
întrebăm pe Ing. Lucian Rusu, direc
torul autobazei.

— Avem, avem mereu i dar «Int 
mulți șoferi plecați in concediu Apoi. 
80 de mașini stau din motive tehni
ce > revizii, reparații curante, lipsa 
unor piese de schimb i în mod cu
rent, 20-30 de camioane nu circulă 
din lipsă de cauciucuri (uneori plea
că In cursă și autocamioane fără nici 
un cauciuc de rezervă)

Un calcul simplu ne demonstrează 
că staționările prelungite în repara
ție, datorate lipsei pieselor de schimb 
și a cauciucurilor, echivalează cu un 
volum de 5 milioane tone/kilometrf 
de mărfuri netransportate reprezen- 
tînd aproximativ 3 la sută din planul 
anual al autobazei și 4 milioane lei 
neîncasați

— Mai sînt și alte motive de sta
ționare '

— Da. din păcate Zilnic, vreo 30 
de camioane stau din lipsă de șoferi 
Iarna, această cifră se ridică la 40— 
50 ; alte 15—20 de mașini sînt In re
parații capitale.

— Deci, aproape o treime din parc 
e Imobilizată..

— în prezent, așa stau lucrurile 
fiindcă avem mulți șoferi în conce
diu Indicele nostru de utilizare zil
nică a parcului este însă de 77 la 
sută, ceea ce reprezintă chiar o de
pășire față de prevederile planului.

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

porturilor, unde indicele de utilizare 
atins anul trecut nu poate fi conside
rat ca maxim. Aceste rezerve sînt cu 
atît mal importante, cu cît solicită
rile existente în acest sector sînt 
mai mari decît posibilitățile actuale 
Sînt cunoscute dificultățile ce apar 
în fiecare an, din cauza lipsei mijloa
celor de transport, de la începerea 
recoltării griului și pînă toamna tîr
ziu, la terminarea transporturilor de 
struguri, sfeclă de zahăr și "cartofi 
Dar și tn alte perioade decît cele „de 
vîrf" cerințele sînt mari și adeseori 
contractele sînt onorate cu întîrzieri 
considerabile.

Cauzele Indicilor scăzuți de utili
zare sînt tn linii mari cele amintite 
mai înainte Dar, în unitățile mici 
se adaugă încă una : imposibilitatea 
de a se asigura întotdeauna folosirea 
zilnică a Întregului parc și a capaci
tății lui integrale de transport Frec
vent, ni se spune Ia Inspecția repu
blicană auto, camioane de cinci tone 
sînt folosite pentru transportul a doi 
sondori și a unei lăzi ou materiale 
pentru o intervenție la o sondă Ca
mioane neîncărcate la deplina capa
citate deservesc, cu diferite materia
le, șantiere mai mici de construcție 
sau șantiere de reparații Foarte des 
se fac transporturi încrucișate de 
produse agricole Nimeni nu știe 
exact care este ponderea unor astfel 
de transporturi.

® Mișcarea populară re
vendică noi reforme © 
Reacțiunea contraatacă ® 
Suspecta proliferare a 

„hippies"-urilor blonzi

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, VASILE OROS

treprlnderile nu sînt interesate să 
modifice economic structura mate
rială a produselor lor, să o adapteze 
la sursele cele mai convenabile de 
materii prime și materiale De ce ? 
Pentru că înlocuirea unui material, 
aflat în compoziția unui produs, 
deci și a unui material din im
port cu unul indigen — de pildă, a 
celofibrei străine cu teromul — ne
cesită schimbarea prețului produsu
lui respectiv Or, fixarea unui alt 
preț de către organele de resort — 
Ministerul Industriei Ușoare, în ca
zul combinatului timișorean — se 
face eu o mare tntîrziere. Pentru 
produsul 465—09 de exemplu, s-a 
solicitat Ministerului Industriei U- 
șoare modificarea prețului încă din 
26 iunie 1969 i nici pînă în prezent 
însă problema nu a fost rezolvată 
Și cum o întreprindere industrială 
nu poate lansa în fabricație, nu poate 
vinde un produs care nu are preț, 
riscă să aibă încurcături atunci cînd 
își propune să reducă importurile 
prin utilizarea largă a înlocuitorilor 
Iată. deci, unde duce insensibilita' 
tea celor în drept față de eforturile 
unor unități de a crea noi produse 
industriale, frumoase, utile și eco
nomice

Sâ vedem, în continuare, cum stau 
lucrurile 
Timișoara
- Și în 

să folosim 
lor din import — ne-a spus Marin 
Tănase, director comercial al uzinei.
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CADRELOR DIDACTICE
tn curînd se va împlini un sleit de veac de Ia 

un eveniment memorabil în viața poporului nos
tru : instaurarea la 6 martie 1945 a primului gu
vern din istoria țării în care reprezentanții cla
sei muncitoare și ai țărănimii au avut rolul pre
cumpănitor, Subliniind însemnătatea evenimen
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„ACEASTA A FOST O MARE VICTORIE A LUPTEI 
REVOLUȚIONARE A OAMENILOR MUNCII, MAR 
CÎND INSTAURAREA PUTERII POPULARE ȘI TRE
CEREA LA ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE 
TRANSFORMARE DEMOCRATICĂ, REVOLUȚIO
NARĂ A SOCIETĂȚII ROMANEȘTI".

6 martie a reprezentat o verigă deosebit de 
importantă în procesul revoluționar început prin 
insurecția armată de la 23 August 1944, proces 
care avea să ducă la smulgerea întregii puteri 
politice din mîinile claselor exploatatoare și pre
luarea ei de către clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea muncitoare, la construirea orînduirii 
noi, socialiste în România.

Este bine cunoscut iaptul că, după răsturnarea 
dictaturii iasciste și eliberarea țării de sub ocu
pația hitleristă, lupta antiiascistă și de eliberare 
națională a poporului s-a dezvoltat rapid într-o 
amplă mișcare socială, care a cuprins principa
lele forțe revoluționare ale societății — clasa 
muncitoare, țărănimea, masele largi populare — 
hotărî te să pună capăt exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești și dependenței față de pu
terile străine, să asigure un curs progresist so
cietății românești.

Voinței de neclintit a maselor de a asigura dez
voltarea democratică a țării 1 se opuneau însă 
forțele reacțiunii interne, grupate în jurul mo

EVOCARE
Generația care nu a trăit drama

tismul zilelor- premergătoare lui 6 
martie — și chiar oamenii maturi 
de azi, aflați atunci în miezul vii
torii, mult prea angrenați în lupta 
de oră cu oră ca să mai păstreze o 
imagine de ansamblu — noi toți, cu 
greu ne putem da seama azi, după 
25 de ani, cît de grea a fost lupta, 
cît de mari riscurile, și, mai ales, 
cît de imensă era miza uriașei partide 
istorice pe care și-o disputau cele 
două tabere : progresul și reacțiu-, 
nea, în ciocnire pentru destinele 
patriei.

Ploaia și vremea le spală pe toate, 
dar în lunile care au precedat ziua 
de 6 martie pavajul și zăpada erau 
înroșite adesea de sîngele celor care 
cereau un guvern democrat. Abia 
smulsă din cleștele și moravurile ti
raniei fasciste, țara — luptînd din 
greu să-și refacă economia, să ajute 
frontul antihitlerist, să-și găsească 
un făgaș democratic — era apăsată 
de vechea structură, un aparat de 
stat stăpînit încă de indivizi, care se 
obișnuiseră de prea mulți ani cu vio
lența și care erau prea bine antrenați 
în mînuirea armelor de foc și a 
măciucii, ca să mai poată prețui alt
ceva.

Cuvîntul și adevărul erau marii, lor 
dușmani. Ar fi făcut orice, numai șă 
suprime cuvîntul și adevărul. Din 
gura comuniștilor, a tuturor patrio- 
ților — pînă atunci reduși la tăcere 
sau obligați să recurgă numai la pa
ginile presei ilegale sau la aluziile 
cu greu strecurate în presa oficială 
— acum, în auzul întregii țări, răsu
nau adevăruri cumplite. Comuniștii 
arătau cine sînt vinovății adevărați 
ai războiului dezastruos care ruinase 
țara, cereau pedepsirea lor, indicau 
căile ieșirii din criză.

Forțele rănite ale reacțiunii își 
mobilizau cu disperare ultimele e- 
nergii. Ziarele democratice ale epo
cii publicau aproape zilnic fotogra
fii arătînd muncitori maltratați, oa
meni însîngerați, semnalau necruță
tor cazuri de muncitori reprimați 
crunt pentru că apăraseră de deva
stare mașini și utilaje vital necesare 
producției, țărani hăituiți pentru că 
lucraseră pămînturi părăsite.

Replica dată de comuniști și de 
formațiile patriotice era viguroasă, 
dar lucid stăpînită, pentru a nu face 
jocul reacțiunii. dornică să zădărni
cească instaurarea unui guvern româ
nesc democratic, al poporului însuși, 
dornică să-1 înlocuiască printr-un 
patronaj extern, reprezentant al in
tereselor imperialiste.

Iată de ce — deși raportul de forțe, 
mai ales numeric, se afla zdrobitor 
de partea comuniștilor și a mișcării 
patriotice — vechii „tehnicieni" ai 
violenței aveau în această perioadă 
premergătoare inițiativa conflictelor 
dure, iar victimele se recrutau, de 
regulă, dintre oameni care le vorbi
seră maselor, dintre cei ce strigau 
adevărul și făceau ca el să devină 
cunoscut întregului popor. Un pre
fect reacționar al vremii (la Vîlcea) 
decreta că „se interzice orice întru
nire a comitetelor sindicale de fa
brică" fără „aprobarea prealabilă a 
Comandantului titular al Garnizoa
nei de reședință". Erau, de aseme
nea, interzise — bineînțeles, fără nici 
un efect — „convocările, întrunirile, 
adunările, seratele etc.".

Bătălia aceasta — care avea să-și 
ia întorsătura decisivă prin asedie
rea prefecturilor reacționare și lua
rea puterii de către forțele demo
cratice — era dublată de o bătălie 
poate mai puțin spectaculară, dar la 
fel de Intensă, în cîmpul economiei. 
Pîinea se dădea pe bon, cu rație li

mitată, iar o dată pe săptămînă era 
înlocuită prin 400 grame de mălai. 
Totuși, ministrul agriculturii („țără
nist") ordonase o anchetă'în vederea 
judecării agronomilor democrați din 
Moldova, pentru că îndrăzniseră să 
ajute țăranii la cultivarea pămîntu
rilor luate de la marii moșieri. Forțe 
impozante se înfruntau pe cîmpurile 
petrolifere, unde companiile cu ca
pital străin, încercînd să limiteze 
producția, constatau cu uimire pri
ceperea cu care muncitorii și teh
nicienii. pînă mai ieri desconside
rați, știau să smulgă rezultate spo
rite.

Pe scurt, totul era luptă, fiecare 
gest și atitudine era un „pro" sau 
„contra" în luptă, fiecare cuvînt era 
o armă.

Tn aceste condiții — pe care nu 
le-am evocat decît sumar — o întru
nire însemna cu totul altceva decît 
întrunirile cu care ne-am obișnuit 
în ziua de azi.

La București se țineau întruniri 
în toate sectoarele Capitalei. La sala 
„Tomis" rostise o amplă cuvîn.tare 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe atunci 
ministrul comunicațiilor.

In duminica lui 4 februarie 1945. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zida întrunirea din aula Aca
demiei Comerciale. tn ansam
blul adunărilor din acele zile, 
aceasta era, după cum scria „Scln- 
teia" de atunci (nr. 132), „prima mare 
întrunire a Mișcării Tineretului Pro
gresist". Mișcare nouă, care își pro
punea să adune toate forțele pro
gresiste a’.e tineretului, în frunte cu 
U.T.C. Mulți dintre cei care au luat 
atunci cuvîntul. în calitate de elevi 
sau studenți sau ucenici, sînt azi 
oameni maturi in plină activitate.

Am identificat cițiva dintre el. 
menționați în reportajul adunării. 
Călin Popovici, pe atunci foarte tî- 
năr, e azi un cunoscut om de ști
ință. Un tînăr care a luat atunci cu- 
vintul în numele studenților medici- 
niști este azi doctor și director de 
policlinică (Paul Iacobini). In nume
le grupului de artă și poezie decla
ra că „penițele se pregătesc pentru 
marele cînlec al omului" Geo Dumi
trescu, care și pe atunci era un poet 
cunoscut. Salutul U.T.C. a fost adus 
de Mihnea Gheorghiu, iar alți par- 
ticipanți, ale căror nume se întîm- 
plă să nu le cunoască autorul rîn- 
durllor de față, sînt sigur că la o cer
cetare s-ar dovedi, la fel, că apar
țin unor oameni aflați în cele mai 
diferite cîmpuri de activitate pentru 
înălțarea edificiului socialist al Ro
mâniei contemporane.

Atunci, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
chema întregul tineret al țării să 
lupte pentru un viitor mai bun, nu 
numai în vorbe, dar și în fapte, în 
fabrici, pe ogoare, tn laboratoare, 
pretutindeni.

Acest „pretutindeni" este azi in
comparabil mai vast decît acel pre
tutindeni invocat cu 25 de ani în 
urmă. Acest pretutindeni include azi 
întregi ramuri de producție pe care 
ieri țara nu le-a avut, orașe și car
tiere noi, ogoare ale muncii coope
ratiste și mecanizate, instituții de cul
tură și multe alte lucruri care nu se 
pomeneau pe atunci

Amintindu-ne de zilele ce au pre
cedat lui 6 martie și de adunările 
duminicii lui 4 februarie 1945, pri
vim o agendă bogată, încărcată cu ho- 
tărîrile istorice ale Congresului X, 
menite să poarte țara noastră spre 
o multilaterală și prosperă înflorire 
socialistă.

Sergiu FARCĂȘAN

staurarea unui guvern F.N.D., aplicarea progra
mului de guvernare al coaliției forțelor demo
cratice. Tocmai valul acestor mari bătălii so
ciale, duse de masele cele mai largi ale poporu
lui împotriva reacțiunii, a determinat răsturna
rea rînd pe rînd a trei guverne cu majoritate 
reacționară șl instaurarea la 6 martie a guver
nului democratic, în frunte cu eminentul om de 
stat și înilăcăratul patriot dr. Petru Groza.

în șirul luptelor politice, un moment important 
au marcat primele zile ale lunii februarie 1945, 
cînd în Capitală, ca și în numeroase alte locali
tăți — Ploiești, Craiova, Constanța, Tulcea, Brăi
la, Buzău, Iași, Timișoara ș. a, — au avut loc 
mari întruniri populare, la care au luat cuvîntul 
conducători ai P.C.R. și ai altor partide și orga
nizații democratice din cadrul F.N.D., precum și 
ai organizațiilor locale ale acestora.

întrunirile, la care au participat sute și sute de 
mii de oameni, au prilejuit puternice manifestări 
ale totalei adeziuni a maselor la programul 
F.N.D., ale voinței lor de a aduce la cîrma țării 
un guvern democrat, în măsură să asigure în
făptuirea lui în practică, in lupta revoluționară 
desfășurată în acele zile, ca și în marile bătălii 
de clasă care au urmat, s-au format numeroase 
cadre valoroase ale partidului nostru, ale mișcă
rii progresiste de tineret.

Propunîndu-ne să înfățișăm în paginile zfccru- 
lui momentele mai importante ale asprelor în
fruntări de clasă din acea perioadă, în care se 
hotăra soarta bătăliei pentru puterea populară, 
publicăm în numărul de față extrase din presa 
vremii, facsimile evocînd acțiunile de Ia începu
tul Iui februarie 1945.

IN „SCÎNTEIA* ACELOR ZILE

narhiei și sprijinite de cercurile imperialiste din 
afară. Străduindu-se să mențină cu orice preț ve
chile rînduieli, cercurile reacțiunii căutau să îm
piedice refacerea economiei, ruinată de război 
și de jaful hitlerist, sabotau eforturile clasei mun
citoare și ale țărănimii pentru sporirea produc
ției industriale șl agricole, în speranța că prin 
crearea haosului economic și înfometarea mase
lor vor putea să înfrîngă voința de luptă a ma
selor.

în acei ani de intensă luptă politică s-au ve
rificat în mod strălucit capacitatea politică și 
forța organizatorică a Partidului Comunist Ro
mân, autoritatea și influența sa crescîndă în 
mase, iaptul că el devenise principala forță po
litică a țării. Regrupîndu-și în scurt timp forțele 
în condițiile noi de legalitate, punînd bazele sin
dicatelor unice și organizînd activitatea în rîn- 
durile tineretului, femeilor, intelectualității, 
P.C.R. a lărgit totodată înțelegerea cu alte parti
de și organizații democratice, a organizat FRON
TUL NAȚIONAL DEMOCRAT, în cadrul căruia s-au 
unit toate forțele politice interesate în democra
tizarea reală a țării, în înfăptuirea reformelor 
economice și sociale cerute de mersul înainte al 
societății noastre.

Perioada premergătoare lui 6 martie 1945 s-a 
caracterizat prin desfășurarea unor lupte poli
tice și sociale de o amploare fără precedent în 
țara noastră — acțiunile revoluționare de luare 
cu asalt a primăriilor și prefecturilor, de Insta
lare în fruntea acestora a reprezentanților for
țelor democratice, de împărțire a pămînturilor 
moșierești către țărani, uriașe mitinguri și de
monstrații de stradă în care masele cereau in

Am convingerea că, în scurtă 
vreme, poporul nostru va avea 
ocazia să salute un guvern de 
Front Național Democrat, va 
avea ocazia să vadă cum iși 
îndeplinește un guvern al Fron
tului Național Democrat obli
gațiile luate în fața sa.

Vom avea mari greutăți, 
prieteni. Să nu ne Ihchipuim 
că din primele zile un astfel 
de guvern poate face minuni, 
în minuni nu cred decît proștii, 
noi credem în forța creatoare 
a poporului nostru și pe ea ne 
bizuim, pe ea o chemăm la 
luptă împotriva acestor greu
tăți... Această poziție este di
rect mobilizatoare prin aceea 
că nu lasă adormite vigilența 
și conștiința poporului nostru, 
simțul de răspundere al poporu
lui nostru.

GH. GHEORGHIU-DEJ
(clin cuvintarea rostită la 
marele miting în sectorul 
II Negru din Capitală la 
4 februarie 1945).

Această Mișcare a tineretului 
progresist din România este nu 
numai un început, dar și un 
imbold la iupta pentru distru
gerea Germaniei hitleriste. Toa
te eforturile noastre vor fi în
dreptate spre victorie. Nu nu
mai în vorbe, dar și în faple 
trebuie să muncim, în fabrici, pe 
ogoare, în laboratoare, pretu
tindeni pentru sprijinirea arma
tei, pentru cucerirea victoriei pe 
frontul antifascist.

Lupta pentru un viitor mai bun 
impune înfrățirea întregului ti
neret, a tinerilor de toate na
ționalitățile din țara noastră. 
Adresăm un apel călduros tutu
ror tinerilor spre a deveni ac
tiviști și sprijinitori ai Mișcării 
Tineretului Progresist, pentru o 
viață mai bună și mai fericită 
a tineretului, a întregului po
por

NICOLAE CEAUȘESCU
(din cuvintarea la marea 
întrunire a tineretului din 
Capitală, în aula Acade
miei Comerciale, 4 februa
rie 1945).

Programul F.N.D. formulează 
clar și categoric obiectivele 
urmărite în activitatea desfă
șurată, ca realizări imediate, 
a tuturor organizațiilor strînse 
în Front și a maselor largi care 
sprijină acțiunea lui. înfăp
tuirea reformei agrare, demo
cratizarea statului și armatei, 
combaterea prin toate formele 
a curentelor fasciste și reac
ționare, se plasează drept ce
rințe centrale ale programului 
Frontului. Sprijinirea, prin mo
bilizarea tuturor forțelor, a 
efortului de răsboi pînă la dis
trugerea completă a hitleris- 
mului, o politică de sinceră și 
strînsă prietenie cu popoarele 
sovietice, formează a doua ca
tegorie, dar tot atît de impor
tantă, care se situează tot pe 
primul plan al felurilor urmă
rite de F.N.D.

LUCREȚiU PĂTRĂȘCANU
(din cuvintarea rostită la 
marea întrunire din secto
rul III Albastru din Ca
pitală la 4 februarie 1945).

Sarcinile sporite pe care Congre
sul al X-lea le-a pus în fața școlii 
de a pregăti atît buni specialiști, cît 
și cetățeni înaintați, cu adînci con
vingeri socialiste, ridică înalte răs
punderi în fața cadrelor didactice, 
impun continua perfecționare a pre
gătirii lor. In această perspectivă, 
crește în mod deosebit importanța 
învățămîntului de partid în școli, ca 
puternică pîrghie de ridicare a ni
velului pregătirii politico-ideologice 
a cadrelor didactice.

Este îmbucurătoare preocuparea 
ce se constată anul acesta la multe 
comitete de partid de a asigura o cît 
mai bună desfășurare a studiului 
ideologic în școli, de a găsi forme 
de studiu care să stimuleze gîndirea 
politică. Dr. Ilie Neacșu, directorul 
Cabinetului municipal de partid 
București, ne relata în acest sens că 
modul de organizare a învățămîntu
lui în anii trecuți — bazat în prin
cipal pe cicluri de expuneri, la care 
participau toate cadrele didactice 
dintr-un sector — nu presupunea 
neapărat o prezență activă, nu ge
nera discuții, confruntări de idei și 
de aceea nu era de natură să dez
volte preocuparea pentru studiul in
dividual, pentru munca directă cu 
cartea politico-ideologică. In afară 
de aceasta, grija pentru buna desfă
șurare a învățămîntului nu revenea, 
cum este firesc, organizației de par
tid din școală, ci era lăsată pe seama 
cabinetului de partid al sectorului. 
Pentru înlăturarea acestor neajun
suri, comitetul municipal de partid 
a hotărît ca în acest an învățămîntul 
ideologic să aibă loc pe cît posibil 
în cadrul fiecărei școli și să se ba
zeze pe studiul individual, pe dezba
teri. Numărul sporit de cercuri a ne
cesitat, firește, mai mulți propagan
diști, care au fost selecționați din 
rîndul cadrelor celor mai competente, 
îndeobște cadre de conducere din 
școli sau profesori de la catedrele de 
științe sociale.

Asemenea preocupări am întîlnit și 
la Comitetul județean de partid Bra
șov. Directorul cabinetului de partid, 
tov. Andrei Feher, ne spunea că, în 
dorința ca formele de studiu organi
zate să răspundă cît mai bine nevoi
lor și cerințelor corpului profesoral, 
în școlile mari din județ s-au creat 
mai multe cercuri care grupează ca
drele pe specialități. De asemenea, 
pe lîngă cabinetul de partid își des
fășoară activitatea cîteva cercuri și 
cursuri, cu o tematică variată, la 
care participă multe cadre didactice, 
alături de alte categorii de intelec
tuali.

Grija organelor de partid pentru 
buna desfășurare a studiului ideolo
gic al cadrelor didactice se vădește 
și in modul cum au fost întocmite 
tematicile cercurilor de studiu. Ir. 
chip firesc, pe prim plan se situează 
problematica majoră actuală, de- 
curgînd din documentele Congresului 
al X-Iea, evidențierea elementelor 
noi pe care ele le-au adus în patri
moniul ideologic al partidului. Tot
odată, cadrele didactice dezbat și 
probleme cu un caracter mai special, 
cum ar fi : consecințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane ți 
exigențele pe care le ridică în ce 
privește pregătirea constructorilor 
socialismului (școlile generale din 
Hălchiu, Paloș-Beia, Sîmbăta de Sus, 
județul Brașov), profilul profesional 
și etic al cadrelor didactice, rolul in
telectualității în societatea noastră 
(liceul Horia, Cloșca și Crișan din 
Abrud, județul Alba, școala generală 
Cristian, județul Brașov), criteriile 
marxiste de valorificare a moștenirii 
culturale a trecutului, strînsa inter
ferență dintre cultură, umanism și 
socialism (școlile generale Sînpetru, 
Lovnic, Părău, județul Brașov) etc.

Este îndeobște știut că orientarea 
spre teme majore, de actualitate, 
este o condiție importantă, dar nu 
suficientă, a atractivității și eficienței 
învățămîntului. Determinante sînt 
conținutul dezbaterilor, nivelul lor 
teoretic, modul cum se realizează le
gătura cu sarcinile ce revin cadre
lor didactice. O bună impresie ne-a 
făcut în acest sens dezbaterea temei 
„P.C.R. — forța politică conducătoare 
a poporului nostru", care a avut loc 
la Școala generală din Moeciu de 
Jos, județul Brașov. Condusă cu pri
cepere de lector, dezbaterea a susci
tat o vie participare, confruntări ac
tive asupra factorilor ce determină 
creșterea rolului conducător al parti
dului, asupra modalităților prin care 
se realizează acest rol în actuala 
etapă, asupra răspunderilor ce revin 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
fiecărei organizații de partid, fiecă
rui comunist. Pozitiv ni s-a părut ți 
faptul că profesorii au stăruit asupra

Cronica ziiei
Marți au plecat în Italia Costlcă 

Alecu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentant al Se
cretariatului român al orașelor în
frățite, și Gheorghe Cambose, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Iași, membru în 
Consiliul executiv al Federației 
mondiale a orașelor înfrățite, care 
vor participa la cea de-a 16-a se
siune a Consiliului executiv al Fe
derației ce va avea loc la Bologna.

★
Ministerul învățămîntului a con

ferit — la propunerea Universită
ții din București — titlul de doctor 
honoris causa profesorului Carlo 
Tagliavini, de la Universitatea din 
Padova, care s-a distins prin rea

dreptului de control acordat organi
zațiilor de partid din școli, relevînd 
necesitatea unei intervenții mai ho
tărîte a organizației de partid In 
desfășurare» procesului instructiv- 
educativ.

Cu mult interes au fost urmărit» 
expunerile prezentate la Liceul nr. 
42 din București, despre stat, demo
crație și națiune In condițiile socia
lismului. Meritul lor este de a fi scot 
în relief elementele care caracteri
zează statul, democrația și națiunea 
în etapa actuală de dezvoltare a so
cietății românești, de a fi aprofundat 
ideile cuorinse in documentele Con
gresului a) X-lea atît pe plan teo
retic, cît și practic.

Am constatat însă în multe școli 
faptul că aspectele actuale ale poli
ticii partidului, suflul viu, proaspăt 
al realității, care ar trebui să carac
terizeze discuțiile, își fac loc cu greu 
sau sint estompate din cauza abun
denței de generalități și lucruri 
prea bine cunoscute. Astfel, la 
Școala generală din Brădet — In- 
torsura Buzăului, județul Covasna, 
tratarea unei teme cu atît de preg
nante afinități cu realitatea cum est# 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate a fost încărcată cu 
lungi incursiuni in economia politică, 
definindu-se modul de producție, la
turile sale etc. Propagandistul n-a 
ținut seama de faptul că definițiile 
erau cunoscute cadrelor didactice ți 
că mult mai util ar fi fost să se a- 
profundeze caracteristicile și conți
nutul noii etape de dezvoltare a so
cietății noastre ; or, pentru aceste 
chestiuni, realmente interesante, n-a 
mai rămas timp ; ele au fost expe
diate rapid în final

In alte locuri am constatat tendin
ța de a se imprima învățămîntului 
un caracter pur profesional, atenuîn- 
du-se caracterul său politico-ideolo
gic. De pildă, la Școala generală din 
Hălchiu, județul Brașov, se discuta 
despre sarcinile trasate de Congre
sul al X-lea învățămîntului de cul
tură generală. După o scurtă intro
ducere a propagandistului, dezbate
rea s-a axat, conform planului de 
discuții enunțat, pe problema școla
rizării copiilor, dar ea a decurs în 
așa fel îneît părea că ne aflăm nu 
la învățămîntul de partid, ci în con
siliul pedagogic. Este, de fapt, ceea 
ce remarca o participantă la cerc, 
profesoara Paraschiva Mușat : Pla
nul de discuție a împins dezbaterii» 
pe o pantă pur profesională, reluîn- 
du-se aceleași probleme pe care 
le-am analizat și în consiliul peda
gogic. Or, rostul învățămîntului de 
partid este altul decît de a elucida 
probleme de strictă specialitate pro
fesională. Tema ar fi trebuit tratată 
Intr-o optică mai largă, politico- 
ideologică, insistîndu-se asupra exi
gențelor ce se ridică în prezent în 
fața activității instructiv-educative, 
asupra obligației slujitorilor școlii de 
a-și perfecționa permanent pregăti
rea politică și de specialitate etc.

Evident că dezbaterile programate 
în cadrul învățămîntului de partid 
nu pot suplini toate nevoile pregăti
rii politico-ideologice ale cadrelor 
didactice. Ele se cer completate cu 
informări asupra problemelor celor 
mai noi de politică internă și inter
națională. Or, cu toate progresele 
făcute în acest domeniu, Informarea 
politică este încă serios deficitară, 
mai ales la sate. Intr-o comună ca 
Săcueni — județul Bihor, de pildă, 
unde sînt peste 120 de intelectuali, 
dintre care 70 cadre didactice, de ani 
de zile n-a venit vreun lector al co
mitetului județean să le țină vreo 
expunere, să răspundă la întrebări.

Pe de altă parte, nu este de con
ceput ridicarea nivelului de pregă
tire politico-ideologică fără un stu
diu individual susținut, fără un efort 
propriu din partea fiecăruia pentru 
a se informa, a se ține la curent cu 
ceea ce apare nou în presă, în pu
blicațiile teoretice. Or, și în acest 
domeniu, există încă mult loc pen
tru mai bine. Dezbaterile la care am 
asistat ne-au arătat că destule cadre 
didactice se mărginesc la ceea ce au 
acumulat cîndva în școală, în facul
tate — ceea ce evident nu poate să 
nu se răsfrîngă negativ asupra în
tregii lor activități.

Este de datoria organelor de par
tid din școli, a comitetelor de partid 
județene, municipale, orășenești și 
comunale să analizeze cu toată exi
gența modul In care se desfășoară 
studiul ideologic al cadrelor didacti
ce, să ia toate măsurile necesare 
pentru ca învățămîntul de partid să 
fie un ajutor prețios în munca de 
perfecționare a pregătirii slujitorilor 
școlii.

Silviu ACHIM

lizări deosebit de Importante tn do
meniul filologiei și prin populari
zarea culturii românești peste ho
tare.

♦
Cu prilejul turneului întreprins 

în țara noastră de Orchestra de 
cameră a Universității catolice din 
Chile, Vasile Dinu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit marți la 
amiază un cocteil în saloanele re
staurantului „Athenâe Palace".

Cu același prilej Fernando Con
treras, ministru consilier, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Chile în țara noastră, a 
oferit o recepție la reședința sa.

(Agerpres)
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ADUNĂRI GENERALE ĂLE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

CINE MUNCEȘTE,

CÎȘ TIGĂ
Pe lîngă măsurile care vizează or

ganizarea producției și a muncii, pre
cum și aprobarea noilor norme de 
muncă, în cadrul adunării generale a 
cooperatorilor din Sîntana, județul A- 
rad, au fost definitivate și aprobate 
formele noi de retribuire a muncii. 
Toți cei care au luat cuvîntul au 
subliniat că perfecționarea actualelor 
forme de retribuire a muncii și in
troducerea unor forme noi cointere
sează pe cooperatori să participe la 
muncă și să contribuie prin price
perea șl hărnicia lor la sporirea pro
ducției.

Și pînă acum cooperativa agricolă 
din Sîntana a obținut rezultate eco- 
nomico-financiare bune. Este sufi
cient să arătăm că, anul trecut, s-au 
obținut in medie la hectar 2 623 kg 
grîu, 3 531 kg porumb, 32 413 kg 
sfeclă de zahăr. Cooperativa dispu
ne de un sector zootehnic dezvoltat : 
1 076 bovine, 2 833 porci | 2 800 oi, 
5 966 păsări. în scopul sporirii pro
ducției legumicole și obținerii unor 
venituri superioare din acest sector, 
eu fost construite 6 ha seră și 7 ha 
solarii. Merită sublimat faptul că la 
cele 3 483 ha teren arabil cit are coo
perativa, fondurile fixe se ridică la 
37 374 000 lei. Este rodul alocării, an 
de an, a unor sume importante pen
tru acumulări care a dat posibilitate 
să se facă investiții mari. Aplicarea 
măsurilor agrozootehnice șl dezvolta
rea averii obștești au făcut ca pro
ducția agricolă să crească de la un 
an la altul. în 1969, valoarea produc
ției globale a fost de 33 803 000 lei, 
iar veniturile bănești s-au ridicat la 
23 500 000 lei.

Principala preocupare a consiliului 
de conducere a constituit-o, în ul
timul timp, crearea condițiilor în 
vederea introducerii noilor forme 
perfecționate de retribuire a mun
cii. în acest scop au fost preluate 
noile norme elaborate de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și adap
tate condițiilor specifice din fiecare 
sector de producție al cooperativei. 
După cum arăta tov. Gheorghe 
Goina, președintele cooperativei, și 
pînă acum normele erau destul de 
mobilizatoare. Cu toate acestea, lă 
o seamă de lucrări, — împrăștierea 
normală a îngrășămintelor chimice, 
răritul sfeclei de zahăr, prășitul 
sfeclei de zahăr, lopătatul cereale
lor în magazie — față de recoman
dările Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, normele au fost mă
rite simțitor. Pe ce s-a bazat comi
sia de normare cînd a propus adu
nării generale acest lucru 7 Pe fap
tul că și in ceilalți ani a fost luată 
limita superioară a normelor și care 
era depășită în majoritatea cazurilor. 
Din contră, la alte lucrări — pră

șit cu caii culturi cu o distanță de 
peste 60 cm între rînduri, strînsul fi
nului cu grebla mecanică — puține, 
de altfel, normele au fost micșo
rate.

Pentru a se putea face o retribui
re corectă, încă înainte de adunarea 
generală au fost făcute calcule pen
tru repartizarea producției globale și 
determinarea fondului de acumulare, 
în planul de producție și financiar 
vor fi stabilite cu exactitate cheltu
ielile materiale de producție, plata 
lucrărilor executate de I.M.A., im
pozitele și taxele care urmează să 
fie achitate. Acum au fost calculate 
și prezentate adunării generale a 
cooperatorilor devizele de lucrări 
pentru fiecare cultură și sector de 
producție. De exemplu, de pe cele 
800 ha cu grîu urmează să se ob
țină o recoltă medie de 2 800 kg la 
hectar cu un consum total de 3 277 
norme convenționale, revenind cite 
4 norme la hectar. La cultura po
rumbului, întrucît se fac mai multe 
lucrări de întreținere, iar recoltarea 
nu este mecanizată decît In propor
ție mică, consumul de muncă este 
mai mare. La cele 1 420 hectare cu 
porumb, cu o recoltă medie de 4 000 
kg la hectar este nevoie de 46 992 
norme convenționale, revenind cite 
33 norme la unitatea de supra
față. La fel s-a procedat și in zoo
tehnie. La ferma de porci, de e- 
xemplu, la un efectiv mediu de 2 235 
porci se vor consuma 12 335 norme 
convenționale. Pe total cooperativă, 
potrivit calculelor efectuate pentru 
realizarea producției planificate a 
se obține în 1970 sînt necesare 380 000 
norme convenționale, Productivitatea 
muncii crește simțitor față de anul 
trecut, cînd au fost consumate 428 000 
zile-muncă. Cum vor fi retribuițl coo
peratorii, care va fi nivelul cîștigu- 
lui lor în acest an 7 Această proble
mă a fost dezbătută pe larg tn adu
narea generală.

Pe baza propunerilor făcute de că
tre consiliul de conducere, adunarea 
generală a aprobat introducerea re
tribuirii In natură și în bani deoa
rece s-a considerat că această for
mă corespunde cel mai bine condi
țiilor materiale, economice și sociale 
locale.

S-a calculat că valoarea unei nor
me convenționale să fie de 29 lei, din 
care 22 lei în numerar, iar 2,500 kg 
grîu și 3 kg porumb să se dea In 
natură. în cadrul adunării generale 
a fost prezentat un tabel din care 
rezultă nivelul retribuirii muncii 
cooperatorilor pe categorii de lu
crări, tabel pe care îl reproducem 
deoarece este deosebit de semnifica
tiv. 

definitivă a muncii. Asemenea între
bări sînt justificate. La Sîntana, de 
exemplu, s-au aoordat și pînă a-, 
cum avansuri bănești lunare. S-a a- 
rătat că noua formă de organizare, 
normare și retribuire a muncii dă 
posibilitate ca avansurile bănești, în 
proporție de 80 la sută din sumele 
prevăzute a fi plătite în bani, să se 
acorde de două ori pe lună. întru- 
cit 80 la sută din sumele de bani 
cuvenite pentru normele efectuate vor 
fi achitate chenzinal, cooperatorii, 
potrivit celor arătate în adunarea ge
nerală, sînt cointeresați să participe 
cu regularitate la muncă și să facă 
un volum sporit de lucrări. S-a sta
bilit și modul cum se va face retri
buirea suplimentară; Astfel, în na
tură se va acorda 60 la sută din de
pășirea planului la producția de po
rumb și 60 la sută, în bani, la ce
lelalte culturi și în sectorul zooteh
nic. Bineînțeles, au fost prevăzute și 
condițiile care trebuie îndeplinite. 
Vor beneficia de plata suplimentară 
cei care au participat cu regulari
tate la efectuarea principalelor lu
crări in cîmp, iar în zootehnie — 
cei care au avut în permanență în 
primire un lot de animale și nu au 
depășit nejustificat consumul de fu
raje.

Cooperatorii, aprobînd noul sistem 
de organizare, normare și retribuire 
a muncii, au analizat și modul cum 
s-a desfășurat activitatea cooperati
vei, au făcut propuneri prin aplica
rea cărora să sporească producția și 
productivitatea muncii. în curind 
cooperativa agricolă din Sîntana va 
sărbători 20 de ani de activitate, timp 
în care a demonstrat din plin avan
tajele agriculturii cooperatiste. Mă
surile aprobate privind perfecționa
rea activității vor contribui ca in 
anii ce vin să se obțină rezultate și 
mai bune în activitatea de produc
ție, să crească bunăstarea membri
lor ei.

ion HERJEO

în cadrul măsurilor de îmbunătă
țire a sistemului de aprovizionare și 
desfacere, cu aproape un an și ju
mătate în urmă au luat ființă 17 în
treprinderi teritoriale de aprovizio
nare, avînd ca obiect aprovizionarea 
întreprinderilor din raza lor de ac
tivitate cu materiale necentralizate și 
cu cele repartizate centralizat sub li
mitele de livrare ale furnizorilor. Or
ganizarea lor a vizat, printre altele, 
dirijarea optimă, conformă cu nevoi
le cele mai urgente, mai stringente 
ale economiei, a circuitului materii
lor prime, a materialelor de uz ge
neral, limitarea aprovizionărilor ne
raționale, evitarea tendinței de supra- 
stocare manifestată de unele condu
ceri de întreprinderi prea „griju
lii". Cum sînt fructificate aceste a- 
vantaje, care este efectul lor concret 
asupra activității economice a între
prinderilor 7 Răspunsul la aceste în
trebări a făcut obiectul investigațiilor 
noastre la întreprinderea de aprovi
zionare a municipiului București și 
la cîteva întreprinderi industriale din 
Capitală.

Uzina de pompe din Capitală a de
pus în iunie, anul trecut — deci în 
termenul legal — la întreprinderea 
de aprovizionare a municipiului Bucu
rești, nomenclatorul produselor de 
care are nevoie în 1970 și a aștep
tat să primească de la aceasta con
firmarea contractării cu unitățile fur
nizoare. A așteptat o lună, două, trei, 
după care a intrat în alertă. A trimis 
delegați, a expediat scrisori la toate 
forurile, a atras atenția asupra con
secințelor întîrzlerii contractării. 
„Menționăm că în eventualitatea că 
aceste materiale (descentralizate, cu
prinse în nomenclator — n.r.) nu le 
vom putea aproviziona la timp — se 
arată într-o scrisoare adresată Comi
tetului de Stat al Planificării, for de 
resort al I.A.M.B. — realizarea pla
nului de producție al uzinei noas
tre pe trimestrul I 1970 va fi pericli
tată". în vreme ce scrisoarea se afla 
pe drum, I.A.M.B. dă, în sfîrșit, pri
mul semn de viață : confirmă con
tractarea, nu a unor materiale strict 
necesare producției de bază așa cum 
ar fi fost de așteptat, ci a unor mă
turi, lavete și scule din lemn. C.S.P. 
în răspunsul expediat uzinei de pom
pe, oferă, în schimb, asigurări i „Con
siderăm că operațiunea de confirmare 
a comenzilor se va face în timp util 
pentru a vă da posibilitatea să cu
noașteți datele la care urmează să 
primiți materialele comandate de 
dv.“.

— Nu știm ce a înțeles C.S.P. prin 
timp util — ne spunea șeful serviciu
lui aprovizionare de la Uzina de 
pompe, tov. Dumitru Petrescu, pen
tru că pînă la începutul lunii februa
rie, nu cunoaștem dacă vom avea a- 
sigurate și cînd vom primi o serie 
de materiale necesare producției mar
fă din trimestrul I ; de pildă, 5 300 kg 
grunduri și diluanți, 1 100 inele de 
siguranță, chei fixe și alte scule pen
tru pompe, 64 000 piese din bachelită 
ț.a.

O situație asemănătoare am întîl- 
nit și 18 Uzina de prelucrare a ma
selor plastice, ca și • la întreprinde
rea de aprovizionare pentru construc- 

țil din Capita’ă. Acestea sînt faptele. 
Cum s-a ajuns aici, cum a reușit a- 
ceastă întreprindere teritorială de a- 
provizlonare, contrar rațiunii pentru 
care a fost Înființată, să ofere Între
prinderilor, in loc de materiale, in
certitudini 7

— Furnizorii nu ne-au oferit ma
teriale, nici cantitativ, nici sortimen
tal, la nivelul cererilor noastre — 
ne-a precizat tov. Adam Posa, șeful 
serviciului aprovizionare cu materia
le descentrauzate din I.A.M.B. Desi

Ceri chimicale 
și-ți dă... 
o mătură 

w

Formalism si slaba eficienta în activitatea 
9 9

întreprinderii de aprovizionare 

a municipiului București
1 9

gur, ducem tratative, dar dacă furni
zorii nu ne acceptă comenzile, consi
der că noi nu avem nici o obligație 
față de beneficiari.

Șeful serviciului aprovizionare de 
la uzina de pompe ne informase îna
inte că urmează să ceară, prin arbi
traj, ca I.A.M.B. să fie obligată a con
tracta materialele necesare, Întrucît 
prin lege acestea pot fi obținute nu
mai prin întreprinderi teritoriale, iar 
lipsa lor ar avea repercusiuni nega
tive asupra producției. Am adus Ia 
cunoștința tov. Posa intenția comi
tetului de direcție de la uzina de 
pompe.

— Cei de la această uzină — a 
replicat el — vor tot felul de forme, 
de hîrtii. Or, noi, chiar dacă avem 
contracte cu furnizorii, nu dispunem 
da o dactilografă (7 1) pentru a ex- 

Tranzacții
economice

externe

IMPORTUL
DE MATERII

pedla confirmarea de acceptare a co
menzii. Să vină totuși la noi să dis
cutăm. să căutăm soluții...

Am asistat cum se desfășoară dia
logul cu delegații întreprinderilor : la 
orele 13, el pătrund tn birouri șl în
cep un adevărat tîrg, patronat de șe
ful serviciului aprovizionare cu ma
terialele descentralizate, care nu mai 
prididește cu „rezolvarea" cererilor. 
„Pentru ce aveți nevoie de 1 000 de 
Întrerupătoare și borne 7 Bine, o să 

vă furnizăm doar jumătate* (solici
tant i reprezentantul întreprinderii 
de aprovizionare pentru construcții). 
Sau : „Nu vă dăm nimic, pentru că 
nici întreprinderea dv. nu ne livrea
ză materialele pe care le-am cerut" 
(din dialogul cu delegatul uzinei „E- 
lectromagr.etica"). După cum se vede, 
în loc să se ocupe de studierea per
spectivei în aprovizionare, de optimi
zare, funcționarii I.A.M.B. caută să 
se descurce cu infimele stocuri pe 
care le-au achiziționat.

Cert este că întreprinderea de a- 
provizionare a municipiului Bucu
rești n-a reușit să-și asigure sursele 
de aprovizionare pentru acest an, că 
a depășit termenul legal pînă la care 
trebuiau încheiate contractele cu toți 
furnizorii și beneficiarii pentru tri
mestrele I și II. Acum, in al 13-lea 

ceas, este prea tîrziu ca beneficiarii 
să mai poată evita unele consecințe 
nedorite, chiar dacă ar intra în con
tact direct cu furnizorii. Cum s-a a- 
juns la această situație ? întrebarea 
am adresat-o tov. Ion Ștefan, direc
tor adjunct în Departamentul apro
vizionării tehnico-materiale din C.S.P.

— Ca în orice început, sînt ine
rente greutățile, avem de luptat cu 
ministerele care nu ne sprijină, cu 
furnizorii care nu ne înțeleg — 
ne-a spus dînsul.

Este drept, întreprinderile de a- 
provlzionare teritorială nu au o ex
periență prea îndelungată și nici nu 
dispun de toate condițiile pentru 
a-și desfășura activitatea. Chiar 
actul normativ care stă la baza 
funcționării lor recomandă trecerea 
treptată la îndeplinirea sarcinilor de 
aprovizionare care le revin, în 
funcție de crearea condițiilor cores
punzătoare. Cum a fost respectată 
această indicație ? Ne întrebăm dacă, 
dată fiind insuficiența experienței 
noilor întreprinderi teritoriale de a- 
provizionare, n-ar fi fost mai bine 
ca ele să se fi angajat încă de la 
început să contracteze mai puține 
poziții din nomenclator ?

Se mai ridică o problemă. I.A.M.B. 
consideră nomenclatorul depus de 
beneficiari ca o comandă fermă și, 
deci, confirmarea perfectării rela
țiilor contractuale cu furnizorii, 
pe care o trimit beneficiarilor, ar 
ține loc de contract cu aceștia din 
urmă. La C.S.P. ni s-a spus că Ar
bitrajul Centra] de Stat este de a- 
ceeași părere. Desigur, încheierea 
unor raporturi contractuale nu tre- 
b ie să producă un vîrtej de hîrtii. 
Totuși, nici nomenclatorul, nici con
firmarea nu conțin cîteva elemente 
esențiale, în privința cărora este ab
solut necesar acordul părților i nu 
sînt prevăzute termene precise de 
livrare în interiorul trimestrului, nu 
sint fixate adaptările și îmbunătăți
rile constructive și tehnologice care 
trebuie aduse produselor, modalită
țile de efectuare a recepției, formele 
de asistență tehnică, regimul de 
garanții Lipsa acestor clauze ușu
rează mult răspunderea întreprin
derii de aprovizionare bucureșteană.

Investigațiiile ne îndreptățesc să 
afirmăm că progresele în activitatea 
întreprinderii de aprovizionare a 
municipiului București se lasă încă 
așteptate, că ea nu a intrat încă 
într-o cadență normală. Este de da
toria Departamentului aprovizionării 
tehnico-materiale din C.S.P. să de
termine, cu autoritatea sa, stabilirea 
unei conlucrări mai strînse cu mi
nisterele, cu centralele de care apar
țin Întreprinderile furnizoare, să 
acționeze pentru eliminarea caren
țelor care mai persistă în activitatea 
acestei întreprinderi. Necesitatea u- 
nor măsuri adecvate în acest sens de
rivă în momentul de față atît din 
caracterul încă experimental al sis
temului de aprovizionare prin între
prinderi teritoriale, cît mai ales din 
urgența rezolvării problemelor apro
vizionării întreprinderilor în aceste 
prime luni ale anului.

Corneliu CÂRLAN

Categoria 
de lucrări

Coeficienți 
de echivalare

Retribuirea 
in bani 
— lei —

Retribuirea în natură — kg

grîu porumb

I 1.00 22 2,500 3
II 1,10 24,20 2,750 3,300
III 1,25 27,50 3,125 3,750
IV 1,40 30,80 3,500 4,200
V 1,60 35,20 4 4,800
VI 1,80 39,60 4,500 5,400

Cunoscind normele folosite, care au 
fost afișate, precum și cele cuprin
se în acest tabel, fiecare cooperator 
poate ști cu exactitate ce i se cuvi
ne pentru o anumită lucrare pe care 
a executat-o, ciți bani și cite pro
duse 1 se cuvin în decurs de o lună 
sau un an. în adunare s-a subliniat, 
de exemplu, că dacă un cooperator 
va executa într-o zi o normă la ră- 
ritul manual al sfeclei de zahăr — 
lucrare de categoria a IV-a — i se vor 
cuveni 30,80 lei, 3,500 kg grîu și 4,200

Dar cu utilajele 
sustrase ce s-a 

intîmplat?
ta ctteva zile după publicarea în ziarul 

„Sctnteia“ a articolului „Picătură cu picătură 
se face... risipa fluviu", In care era criticat 
modul defectuos de gospodărire a materiale
lor pe șantierul Fabricii de plăci fibrolem- 
noase de la Focșani, a sosit la redacție, din 
partea conducerii întreprinderii 7 construcții- 
montaj Galați, o scrisoare care conchidea : 
„Faptele arătate tn articol sînt juste, fiin- 
du-ne de un real folos în stăvilirea risipei 
de materiale pe acest șantier".

Din cuprinsul scrisorii am mai reținut 
rfteva amănunte semnificative i „Pentru re
medierea deficiențelor menționate în articol 
a fost constituită o comisie alcătuită din de
legați ai întreprinderii noastre, ai Ministe
rului Construcțiilor Industriale, întreprin
derii 3 izolații București, întreprinderii 14 
instalații Iași, Șantierului 703 Focșani și Șan
tierului 303 izolații, care a dispus aplicarea 
de sancțiuni disciplinare tuturor factorilor 
răspunzători de gospodărirea materialelor, 
imputîndu-se celor vinovați contravaloarea 
materialelor degradate. Totodată, au fost 
luate măsurile necesare pentru depozitarea

kg porumb. Cunoscînd tariful normei 
pentru fiecare categorie de lucrări, 
cooperatorii Iși vor putea calcula 
chiar ei ce sume de bani și cantități 
de produse U se cuvin pentru lu
crările executate. Bineînțeles, în fișa 
individuală a fiecărui cooperator, se 
va trece zilnic volumul lucrărilor e- 
xecutate și valoarea acestora.

în adunarea generală mulți coope
ratori au cerut să se explice cum se 
vor acorda avansurile și cum va fi 
făcută. Ia sfîrșit de an, retribuirea

Renumele uzinei „Vulcan" din Capitală a depășit cu mult hotarele țării, 
produsele sale fiind deosebit de apreciate de firme industriale de prestigiu 
din numeroase țări. Imaginea de mai sus reprezintă ansamble ale unui cazan 

de 50 G/cal destinat exportului

LA SEMNALELE ZIARULUI
și conservarea corespunzătoare a tuturor ma
terialelor aflate pe șantier".

Este meritorie receptivitatea conducerii în
treprinderii 7 construcții-montaj Galați la 
semnalele ziarului. Răspunsul său nu a lă
murit însă decît o parte din conținutul arti
colului, cea care o privea direct. Nu știm Încă 
nici pînă acum cum s-a rezolvat problema 
sustragerii de pe șantierul fabricii de P.F.E. a 
unor utilaje în valoare de circa 30 000 lei, 
aspect asupra căruia amintitul articol a insis
tat pe larg. Limpezirea cazului trebuia s-o 
facă însăși conducerea Combinatului de in
dustrializare a lemnului Focșani, în sarcina 
căreia se afla depozitarea și păstrarea utila
jului. Deși au trecut aproape două luni de 
la publicarea articolului, conducerea combi
natului continuă să tacă, crezînd probabil că 
trecerea timpului va așterne vălul uitării 
peste faptele relatate. Amintim din nou că 
este de datoria sa să informeze opinia publi
că asupra soluționării acestui caz flagrant 
de știrbire a avutului obștesc. în ce ne pri
vește. rămînem mai departe pe recepție.

„Șocurile" pot 
fi evitate

în articolul : „Transportul de mărfuri pe 
căile ferate — un nerv vital al economiei 
supus la prea multe „șocuri" publicat in 
ziarul nostru din 22 noiembrie 1969, era a- 
nalizată situația critică existentă in dome

niul transporturilor feroviare din raza Re
gionalei C.F.R. Cluj. Răspunsul primit din 
partea Direcției generale mișcare și comer
cial, din Ministerul Transporturilor, tratează, 
Intr-un spirit obiectiv, autocritic, aspectele 
relevate în ancheta noastră, precizînd eu 
claritate cîteva măsuri preconizate, prin a 
căror aplicare se Întrevede realizarea unei 
îmbunătățiri simțitoare a transportului măr
furilor pe calea ferată.

„Este adevărat — se arată In scrisoarea 
de răspuns trimisă redacției — că in ac
tivitatea unor organe de cale ferată mai i- 
xistă lipsuri in respectarea Instrucțiunilor, 
reglementărilor, precum și a dispozițiilor care 
se dau operativ in probleme legate de asi
gurarea cu vagoane, dirijările centrale etc. 
Cele constatate la Regionala C.F.R. Cluj au 
fost analizate cu multă atenție, reieșind cau
zele care au dus la apariția unui plus de 
cîteva sute de vagoane peste normele sta
bilite tn raza R.M.C. Oradea. Sigur, prin- 
tr-o informare mai din timp asupra acestui 
surplus de vagoane (rezultat din suprapu
neri de sarcini, flux Intens de export, diri
jări de vagoane cu sensuri diferite), s-ar f! 
putut lua și alte măsuri care să asigure o 
mai rapidă încărcare îi mișcare a vagoane
lor, precum și reducerea imobilizărilor sem
nalate In articol".

Există, deci, reale condiții ca tn zona Re
gionalei C.FR Cluj să se poată consemna 
un reviriment în folosirea capacității de 
transport pe calea ferată

întreprinderea de comerț ex- 
terior_ „Chimimport" a livrat re
cent în Italia zeci de tone de 
acid azotic, produs al combina
tului chimic „Victoria". Pe ba
za unor noi contracte, se va ex
porta în Austria, R. F. a Ger
maniei și Suedia acid formic, 
produs de Uzina chimică din 
Copșa Mică și acid salicilic, fa
bricat la „Sinteza" din Oradea.

La rîndul ei, întreprinderea 
„Metalimport", în urma unor 
tranzacții încheiate de curînd va 
livra în R. F. a Germaniei mii 
de tone profile de oțel. Printre 
noile contracte de Import se a- 
flă cele încheiate cu firma 
„Voest" din Austria pentru tablă 
de oțel aliat și cu firma „Marrel 
Frăres" din Franța, pentru tablă 
aliată. Din Ungaria se va im
porta tablă decapată.

Prin intermediul întreprinde
rii „Auto-Tractor", vor fi impor
tate din Uniunea Sovietică bul
dozere de diferite tipuri.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

PRIME

Pierderile au 
fost reduse 
la minimum

„Putregai alb, putregai umed* era titlul 
unei note publicate Ia rubrica „Contraste" din 
ziarul „Scînteia" din 28 decembrie 1969. Se 
critica faptul că. In unele depozite și silo
zuri aparținind întreprinderii județene Alba 
pentru valorificarea legumelor și fructelor, 
ceapa a început să încolțească, iar unele sor
timente de rădăcinoase — morcovi, pătrun
jel, țelină — au fost atacate de mucegai. 
„Aspectele relatate — se arată in răspun
sul primit din partea întreprinderii jude
țene pentru valorificarea legumelor și fruc
telor — au fost reale și s-au datorat, în pri
mul rînd, lipsei de spații corespunzătoare 
pentru păstrarea mai îndelungată a rădăci- 
noaselor și altor sortimente de legume in 
stare proaspătă întreprinderea noastră, din 
lipsă de spații proprii, folosește la ora ac
tuală spații închiriate puse la dispoziție de 
către consiliile populare orășenești și comu
nale, care, cu toate amenajările făcute, nu a- 
sigură condiții corespunzătoare de păstra
re. Pentru remedierea situației, am luat mă
suri de resortare a tuturor stocurilor, dezin
fectarea spațiilor și valorificarea cu priori
tate a legumelor cu rezistență scăzută la 
păstrare, reușind să reducem pierderile la 
minimum"

Dar am utilizat ce-am avut t tubul 
de sticlă Varniș, care suplinește tu
bul de sticlă adus din Franța sau 
Cehoslovacia, economisind în acest 
fel peste 50 000 lei-valută | contac
tele indigene din wolfram, economi
sind alți 90 000 lei-valută.

— Analizînd lista importurilor 
pentru acest an, în comparație cu 
cea de anul trecut, am observat o 
creștere substanțială, de multe pro
cente, a importurilor, la peste 70 la 
sută din posturi. Oare atît de reduse 
sînt posibilitățile de procurare din 
producția internă a unor materiale 
sau înlocuitori cu aceleași caracte
ristici ca ale celor din import 7

— Posibilități de reducere a impor
tului există. Ne-a fost însă imposi
bil să le valorificăm. De pildă, ma
terialele de crestătură, pentru care 
cheltuim bani grei cu achiziționarea 
din afară, sînt de mai mult timp asi
milate în fabricație la Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolante 
din București, dar... nu se produc, 
întreprinderea justifică că nu are 
capacitate. Am crezut un timp că 
masa de presare, pentru care de ase
menea plătim la import valută forte, 
o putem obține de la Combinatul 
chimic din Făgăraș. Acest material, 
livrat în cantități mai, mici, a co
respuns. Cînd ni s-au expediat can
tități mai mari decît cele experi
mentate, zalitatea i-a scăzut, caracte
risticile tehnice nu au mai fost mul
țumitoare. Producerea tablei sili- 
coase, laminată la rece sub formă 
de rulouri, pe care o importăm în 
mari cantități și pe care credem că 
ar putea-o asimila Combinatul side
rurgic din Galați, nu a fost luată 
încă în studiu de această întreprin
dere.

— Deci, creșterea importurilor la 
„Electromotor" se datorează cauze
lor obiective, cum se spune. Ce s-a 
întreprins în uzină pentru a adapta 
producția, menținîndu-i calitatea și 
chiar îmbunătățind-o, la ceea ce pro
duce industria, mai ales atunci cînd 
importurile sînt foarte scumpe 7

— Pot spune că specialiștii noștri 
nu au stat cu „mîinile în sîn", dar 
dacă nu am avut materiale înlocui
toare.

— Care este cursul net de revenire 
al principalelor produse exportate 
de uzină în acest an, dinamica lui ] 
ce beneficiu în valută — date fiind 
importurile dv. ridicate — aduceți 
economiei naționale ?

— Acestea sînt probleme care nu 
ne interesează pe noi | să răspundă 
cei de la „Mașinexport", care fac 
vînzarea. Nu ne-au comunicat nici
odată asemenea date și, ca să fiu 
sincer, nici nu le-am cerut.

Este foarte semnificativ acest răs
puns al directorului comercial al

uzinei „Electromotor*. La plenara 
C. C. al P. C. R din decem
brie anul trecut s-a subliniat clar 
că întreprinderile trebuie să fie pre
ocupate nu numai de ceea ce produc 
pentru export, ci trebuie să știe cum 
se vînd și cu ce preț se desfac pro
dusele fabricate, ce încasări în valută 
aduc economiei naționale. Or, nu 
este admisibil ca pe un director co
mercial de mare uzină să nu-1 in
tereseze asemenea probleme, mai 
ales cînd creșterea importurilor ce
rea tragerea „semnalului de alarmă", 
aplicarea unor măsuri energice tn 
acest sens.

Dar să încheiem capitolul privind 
extinderea înlocuitorilor materiale
lor din import, urmărind, în conti
nuare, un alt aspect al economici
tății tn achiziționarea materiilor 
prime și a materialelor din străină
tate > reducerea sistematică, an de 
an, a consumurilor specifice, care 
poate genera o economie simțitoare 
de fonduri valutare. Evidența evo
luției acestor consumuri — este 
de necrezut — nu se urmărește la 
uzina „Electromotor". Ni s-a spus 
de către inginerul-șef, Gheorghe 
Constantin, că în întreprindere se 
ține numai o situație globală a con
sumurilor specifice. Așadar, nu am 
putut afla și, din păcate, nici con
ducerea uzinei nu știe care va fi 
evoluția consumurilor specifice în 
anul curent, față de anul trecut, 
ceea ce, desigur, este inadmisibil 
pentru o întreprindere cu o aseme
nea reputație cum e „Electromotor* 
din Timișoara. La combinatul textil 
aceste consumuri specifice se cunosc. 
Pentru unele produse însă s-au 
propus pentru acest an cifre mai 
mari decît în anul trecut. Să fie 
oare vorba de ascunderea unor re
zerve care să genereze ulterior, fără 
prea mari eforturi, realizări specta
culoase 7

Ancheta noastră a evidențiat exis
tența unor mari și reale posibilități în 
vederea reducerii cantităților de ma
terii prime și materiale achiziționate 
din import, raționalizării cheltuielilor 
valutare care se fac în acest scop, 
în mai mare măsură și mal opera
tiv trebuie să intervină factorii răs
punzători pentru lărgirea gamei de 
înlocuitori ai importurilor, asimi
larea și lansarea lor rapidă în fa
bricație. Comitetele de direcție, toți 
specialiștii din întreprinderi trebuie 
să-și facă un titlu de mare răspun
dere din a acționa cu perseverență 
pentru a sprijini eforturile ce se fac 
pe plan genera) pentru economisirea 
resurselor valutare ale economiei 
naționale, pentru degrevarea balanței 
de plăți externe de importurile unor 
materii prime și materiale ce pot fi 
procurate din producția internă.

C.FR
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VALOAREA EDUCA TIVĂ

A LECȚIEI DE LITERA TURA
Că niciodată de-a lungul 

Istoriei noastre, scriitorii, 
oamenii de artă în general 
n-au avut atîția cititori, 
spectatori și admiratori ca 
astăzi este un adevăr cu
noscut și recunoscut de 
toată lumea Acest lucru ne 
apare pe deplin explicabil 
dacă luăm în considerare 
profundele mutații produse 
în ansamblul vieții noastre 
sociale, în conștiința mili
oanelor de cetățeni ț dar 
structura și dimensiunile 
reale ale unui asemenea a- 
devăr, sensurile lui pro
funde pot fi delimitate 
cu exactitate numai în 
strînsă legătură cu faptul 
că școala — definită pe 
bună dreptate ca principal 
factor de cultură și civili
zație socialistă — a înce
tat să mai fie un apanaj al 
unei minorități avute și s-a 
transformat într-o compo
nentă general umană a pro
cesului de edificare a noii 
orînduiri. Ei îi datorăm, 
astăzi în cea mai mare 
parte, larga răspindire a 
literaturii, inocularea fru
mosului în însuși procesul 
dezvoltării umane, configu
rarea conștiinței socialiste 
a tinerelor generații sub 
forța de iradiere a unor 
înalte idealuri etice și es
tetice — și tocmai de aceea 
ei i s» cuvine sprijinul nos
tru total.

In educarea omului nou, 
partidul nostru a luat în
totdeauna în considerație 
marea putere a literaturii 
și artei de a-i influența 
pe oameni din fragedă 
virstă. La Conferința na
țională a cadrelor di
dactice, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu arăta : „Un loc 
important ocupă in progra
mele de invățămînt din li
cee și universități discipli
ne ca istoria, estetica, lite
ratura și lingvistica, istoria 
artelor — care au menirea 
de a dezvolta cultura ge
nerală a tinerilor. Aceste 
catedre trebuie să fie tri
bune de luptă pentru o 
poziție înaintată in cultură 
și «rtă, pentru combaterea 
concepțiilor idealiste, re
trograde care pot avea re
percusiuni negative asupra 
conștiinței și gindirii tine
retului". Este un mar» a- 
devăr — și el trebuie să 
călăuzească pe toți acei 
care onorează aceste cate
dre ca profesori sau des
fășoară o activitate chema
tă, într-un fel sau altul, să 
contribuie la îmbogățirea 
vieții spirituale a tineretu
lui, la educația lui morală 
și estetică. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît, în po
fida faptului că școala noas
tră de toate gradele a do- 
bîndit o structură moder
nizată, că pagini și chiar 
publicații literare au în ve
dere, cel puțin programatic, 
generațiile de vîrsta școlii, 
cultivarea literaturii pe 
măsura unor autentice 
principii valorice se găseș
te încă, In bună parte, tn 
faza unui nobil deziderat.

Se știe, de pildă, cît de 
aensibili și de exigenți sînt 
elevii, liceenii care ape-

prof, emerit Stelian PĂUN

lează la literatură șl artă 
ca la o forță concretă, ca
pabilă deopotrivă să le 
configureze plastic și să le 
înlesnească înțelegerea ma
rilor probleme specifice 
vîrstel. Se știe, de aseme
nea, că ora de literatură, 
lecția, manualul sînt în
dreptarele de fiecare zi ale 
tînărului, în formarea gus
tului estetic, elemente in
dispensabile la care el re
curge spre a-și clarifica 1- 
deile, a înțelege mai bine 
esența lucrurilor și fenome
nelor ce-1 înconjoară. Am

ce eochiul nu mal vede __ . 
scris, ca fiind lovit de o or
bire psihologică. Să ne mai 
mire atunci de ce în une
le cazuri predarea după 
buchea unor astfel de ma
nuale are drept consecință 
înăbușirea oricărei plăceri 
de a învăța literatura 1

Dar de unde provin toa
te aceste neajunsuri ? Cine 
sînt autorii lor ? Este greu, 
desigur, să răspundem fă
ră o analiză mai temeinică, 
dar la prima vedere mulți 
dintre aceștia sînt tocmai 
acel care au subapreciat

puncte de vedere

tntîlnlt numeroși tineri 
pentru care manualul de li
teratură echivalează cu o 
carte de căpătîi. Față de o 
asemenea nobilă solioitan», 
misiunea profesorului n-a 
fost și nu este ușoară, 
atît tjmp cîț el, dar 
mai ales elevul,' trebuie să 
se folosească de actualele 
manuale, in care citim t 
„cînd încifrarea nu este nu
mai exterioară, programa
tică, poetul atinge zonele 
eterice ale unui lirism pur, 
tulburător prin densitatea 
ideilor și locul de asocia
ții" (citat din lecția despre 
Ion Barbu, clasa a XlI-a). 
In capitolul „Probleme de 
stil și teorie literară" citim 
de asemenea : „Parnasianis
mul se caracterizează, între 
altele, prin eleganța lui re
ce, pindit.ă de academism, 
simbolismul prin cultivarea 
expresiei diafane de mari 
sugestii muzicale, impresio
nismul prin notarea jocului 
caleidoscoplc și grațios stîr- 
nit de senzații în conștiin
ță" sau i „expresionismul 
prin recrudescența mituri
lor folclorice și încercarea 
de a surprinde prin ima
ginea practică temeiul înca
drării parțialului în totali
tate, a relativului în abso
lut" etc. (Noțiuni de sti
listică, clasa a XII-a). Să 
urmărim cîteva rînduri șl 
din manualul de clasa a 
X-a : ,,In această literatură 
artificială, lipsită de adînci- 
me, se întîlnesc la tot pasul 
dureri afectate, lamentări 
nesincere învăluite în ima
gini ornamentale, construi
te cerebral, nu crescute or
ganic"... (Citat din lecția 
„Al. Vlahuță" — poezii). 
Aproape în fiecare pagină 
descoperim exemple de a- 
cest fel, cu idei formulate 
rigid, într-un limbaj neșle
fuit sau prea plat, care de

și 
Și

conectează atenția chiar 
a celui mai răbdător 
conștiincios elev.

La lectura unor astfel 
„lecții" creierul parcă 
doarme șl, din cînd în cînd.

de
a-

experiența îndelungată, 
competența și mai ales mă
iestria pedagogică a profe
sorului de la catedră. Este 
vina și a lui fiindcă a aș
teptat cu nepăsare un ma
nual „ireproșabil" elaborat 
de catedrele universitare, 
sau chiar de Uniunea Scri
itorilor !... Oricum, faptul 
că avem astfel de manuale 
este cît se poate de regre
tabil și situația trebuie 
neapărat remediată.

Să lăsăm de o parte ma
nualele și să răsfoim presa 
literară, devenită, tocmai 
datorită amplei difuziuni a 
literaturii, un îndrumător 
estetico-moral al tinerilor 
cititori. In una din reviste, 
care poartă numele unei 
nestemate eminesciene, am 
citit un „poem" în care e 
vorba de Adam și Eva. 
Dar iată ce scrie des
pre Adam, mai întîi : 
„Brîul de ierburi transpa
rente / i-ascunde acele in
strumente / ce încă nu le 
are / de ne-ntrebuințare / 
în fața cui să fie instru
mentele de folos / cînd Eva 
încă nu s-a scos / ...". Dar 
mai spune și altceva ; „El 
are organe în verificare / 
lucrînd și încercînd cu fie
care / este ținut în rai de 
Celetoate făcător / ca o ma
șină în laborator /...“. Mă 
opresc aici cu aceste exem
ple de versuri pe care au
torul lor le prezintă drept 
„inovații". Acest fapt regre
tabil mai este numit în lu
mea noastră „rupere de 
viață" sau „nereușită în 
creație” cînd, de fapt, el 
este canalul prm ' care se 
propagă gustul fiTistinic. Ce 
poate să-i spună o astfel 
de „poezie" unui tînăr ? Ce 
va înțelege acesta dintr-o 
lecție de literatură, fie ea 
desfășurată la un înalt ni
vel artistic și educativ, con
curată fiind de o „realitate 
a poeziei contemporane", 
cum cu emfază și snobism 
unii motivează asemenea

absențe de elementară sen
sibilitate artistică ?

Asemenea întrebări Îmi 
apar de o deosebită actua
litate practică, date fiind tot 
mai frecventele „pagini spe
ciale" consacrate școlii în 
presa noastră literară. Sa
lutăm inițiativa revistei 
„România literară" de a pu
blica în fiecare săptămână o 
astfel de pagină a școlii. Am 
cerut-o
o 
Nu 
tă 
loc 
de 
pe 
mai __  ...
obiect este și mai important 
prin contribuția lui la for
marea celor mai frumoasa 
trăsături ale caracterului u- 
man, la educarea multilate
rală a tineretului de pe băn
cile școlii. Cred însă că, deși 
suscitată revistă ne-a oferit 
mai multe astfel de pagini, 
acestea sînt încă departe da 
a fi cu adevărat ale școlii, 
adică de a răspunde la mul
titudinea de întrebări ce sa 
pun în legătură cu predarea 
literaturii în școală. Citim 
frecvent în această pagină 
— ce e drept — valoroase 
opinii teoretlzante despre 
programa și manualul de 
limbă și literatură română, 
despre „ce este un ma
nual ?", despre studiul lim
bii literare etc., cunoscute 
și din paginile „Gazeteî In- 
vățămîntului". Am vrea însă 
să cunoaștem și opinii des
pre cauzele insuccesului u- 
nor elevi la examenul de 
bacalaureat sau la concursul 
de admitere in învățămîn- 
tul superior. Cum se explică 
faptul că mai pot exista 
elevi la terminarea liceului 
care la examenul oral re
fuză subiectul despre „Școa
la ardeleană", „Poezia lui 
Gr. Alexandrescu", „Ciocoii 
vechi și noi" de N. Fillmon 
sau' chiar „Luceafărul" de 
Mihail Eminescu ? Organi
zatorii acestor pagini s-ar 
cuveni, cred, să ofere unor 
asemenea întrebări răspun
suri clare, pentru ca împre
ună cu profesorii de limbă 
șl literatură să stabilească 
un front comun în educa
rea tinerelor generații, de 
a căror pregătire depinde în 

'cea mal mare parte și soar
ta literaturii viitorului.

Evident, modalitățile de 
amplificare a rolului edu
cate al predării literaturii 
române in școală sint mult 
mal numeroase declt cele 
pe care le-am schițat In 
rfndurile de fată. Dar con
sider că. pentru realizarea 
acestui deziderat major, este 
necesar să se înlăture cu 
operativitate tot ce poate 
trezi inapetența tinerilor 
față de studiu! literaturii, 
tot ce este tn prezent anost 
și neconcludent în manuale 
și lecții, acordîndu-se ast
fel un sprijin real profe
sorilor pentru a folosi lite
ratura ca un Instrument 
puternic, convingător, de e- 
ducare a tineretului școlar 
în spiritul marilor idealuri 
ale socialismului.

de mult ca pe 
stringentă necesitate, 
numai fiindcă aceas- 

disciplină ocupă un 
aparte in programa 
invățămînt a școlii 

toate treptele ei, ci 
ales pentru că acest

a Cînd se arată cucuveaua 1 PA
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15.
a Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Stăpîn pe situație : BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 i
15.30 ; 18 ; 20,30.
a Simpaticul domn R I VICTO
RIA - 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Prea mic pentru un război a- 
tît de mare I REPUBLICA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e Brigitte : CENTRAL — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Via Mala : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 3153) ;
20.15 (seria de bilete — 3073), FES
TIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ;
18.30 ; 21, FEROVIAR - 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR
•- 9,45 ; 12,15 , 14,45 ; 17,15 ; 20.
MELODIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
e Călugărița i CAPITOL — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA — 9,30 ; 12,45 ; 16 ; 19,30.
C Lupii albi : LUMINA — 9,15—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copii i DOINA
— 9 , 10.
• Taina leului : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREAS-
CA - 9 : 11,15 : 13,30 : 16 ; 18,15 ;
20,30.
a Nu sînt demn de tine : CINE
MATECA (sala Union) — 10 ; 12 ; 
14.
o Tarzan, omul-malmuță : TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare.
• Acasă la Nlcolae Popa j Rîpa 
roșie ; Impresii de călătorie ; Raze 
cosmice ; Pictorul Ion Țuculescu : 
TIMPURI NOI — 17—21 în conti
nuare.
• Beru și comisarul San Antonio t 
ÎNFRĂȚIREA între popoare
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Wlnnetou în Valea Morțil s 
BUZEȘTI — 15,30, RAHOVA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Băieții din strada Păi l BU
ZEȘTI — 20,30.
a Bătălia pentru Roma : DACIA
— 9—19 în continuare ,_ CIU
LEȘTI —
15.30 ; 19.
a Păcatul
9.30 ; 12 ; 
RIA — f 
2o,au, aukuka — a ; 11,10 ; 10,ou , 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
tn continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Blow-up : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
a Valea păpușilor ! VOLGA — 
10—15 tn continuare ; 17.45 ; 20,15.
•
10

continuare , GIU-
15,30 ; 19, MOȘILOR —

dragostei > BUCEGI — 
; ; 15,30 ; 19 ; 20,30, GLO- 

r.i» — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

Profeslonlștll : MIORIȚA - 
; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
O șansă aintr-o mie : GRIVIȚA 
10 : 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Corabia nebunilor : VITAN —
Î5.30 ; 19.
• Urmărirea 1 MODERN — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, TOMIS
— 9,30 ; 12 ; " “ " "* *
• Vlrldlana l
18 ; 20,15
• Mîna cx
15,30 ; 18.
O La ora 5 după amiază i LIRA
— 20,30.
« Viață dificilă : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 : 20.
• Testamentul doctorului Ma
buse • FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,15
• Orașul vlsurllon FLACARA —
15,30: 18; 20,30
• Mărturia 1 PACEA — 15,43 ;
20,15
• Omul Mafiei 1 VIITORUL
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Oscar i MUNCA — 18 ; 18 ;
• In împărăția leului de argint:
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Noile aventuri ale răzbunători
lor : PROGRESUL — 15,30 ; 18 î 
20,15.
• Călătorie fantastică i 
LAR — 15,30 î 18 ; 20,30.

1 , IO,ou ,
14,30 : 17 ; 19,30.

UNIREA — 15,30 ;

briliante : LIRA

îs;

20.

ft

i

18,00 Deschiderea emisiunii. Studioul pionierilor
18.30 Desene animate
18.40 Piese muzicale celebre tn ritmuri noi, tn Inter

pretarea orchestrei Horla Moculescu
19,00 Telejurnalul de seară
19.20 Actualitatea tn economie. „Acțiunea V
19.30 Avanpremiera
19.40 Elevul din Năsăud Gheorghe Rusu are o fișă

I
liceală deosebită de a colegilor săi din clasa a 
XU-a. Este deținătorul premiului I la Olimpiada 
Internațională de fizică de la Hamburg ; a fost 
Invitat de onoare la o sesiune de comunicări la 
Londra

20,00 Teleclnemateca. „Idiotul" — film realizat de re
gizorul francez Georges Lampln după romanul 
Iul Dostolevskl

21,45 Varietăți pe peliculă — Șlagăre ungurești
22,00 Telejurnalul de noapte
22.20 Salonul literar al Televiziunii. Amfitrion Nlcolae 

Balotă
23,00 închiderea emisiunii

I

*
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i
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• Filarmonica de stat „George Enescu" fia Sala Mică
a Palatului): Concert de sonate — 20. Violonistul
Radu Paraschlvescu șl pianistul Albert Guttman pre
zintă Sonate de J. S. Bach, Schubert, Brahms șl Pro
kofiev.
o Opera Română: Giselle — 19,30.
O Teatrul de operetă: Contesa Marltza — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Idiotul — 19,30; (sala Studio): Travesti — 19,30.
e Teatrul de comedie: Mandragora — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu) Transplantarea lnlmtl necunoscu
te - 20; (sala din str. Alex. Sahla): Purlcele în ureche 
- 20.
e Teatrul „L. _. ...
19,30; (sala Studio): Enigmatica doamnă
•

,C. I. Nottara" (sala Magheru): Othello — 
- „M* — 20.

Teatrul Mic: Primarul lunii șl Iubita sa — 20. 
Teatrul Gluleștl: Cursa de șoareci — 19,30.
Teatrul „Ion Creangă"' Mușchetarii... Măgăriei Sale 1 

16.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Mlul 

17; (sala din str. Academiei): Bandiții din
•
Cobiul
Kardemomme — 15.
• Teatrul satlricmuzlcal „C. Tănase" 
Victoriei nr. 174). Nlcuță Ia... Tănase
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
fete de măritat — 19,30.
• Circul de stat: Mirajul circului —

f

i 
j
i 
)
( 
l
i

(sala din Calea 
- 19,30.
Vasllescu":

19.30.

Trei

Vom începe prin a re
marca i Teatrul din Baia 
Mare a devenit, în mare 
măsură, acea instituție de 
cultură a județului capabi
lă să-și justifice adesea cu 
strălucire prezența, capa
bilă să aprindă la flacăra 
Thallei sufletele sutelor de 
mii de locuitori ai Maramu
reșului, ale locuitorilor 
Băii Mari si Slghetulul, ale 
minerilor de la Cavnic, ale 
țăranilor de la Săpînța. Și 
— legat de această primă 
realitate — Teatrul din 
Baia Mare face serioase 
promisiuni de a deveni o 
prezență remarcabilă tn 
viața teatrală a țării.

De fapt, acestea sînt cele 
două aspecte asupra cărora 
vom insista în rîndurlle de 
față.

Cu ani în urmă nu am 
fost reținută decît o clipă 
de afișul teatrului. Titlu
rile lui erau departe de a 
solicita îndreptățit atenția 
spectatorului, și, și mai de
parte, de a reflecta o înțe
leaptă politică teatrală.

repertoriul acestei 

de unul ideal — dacă 
am ști cît de relativ și 
de greu se atinge idea- 
în materie de reperto- 
teatral. Teatru) băimă- 

a fost prezent în

Or, repertoriul acestei 
stagiuni se apropie, am zi
ce, 
nu 
cit 
Iul 
riu
rean _ __
„Festivalul național de tea
tru" cu una dintre puține
le montări din țară ale u- 
nui text clasic — este vor
ba despre „Răzvan și Vi
dra" de B.P. Hașdeu și cu 
„Travesti" de Aurel Baran- 
ga. Ultima premieră a tea
trului a fost cea cu „Dona 
Juana" de Radu Stanca. Ea 
a urmat Ia mică distanță 
după premiera pe țară a 
piesei lui O’Neill „Fire de 
poet" și după prezen
tarea celebrei „Nora" a 
lui H. Ibsen. Așadar, re- 
capitulînd : trei piese ale 
creației originale, din trei 
momente importante ale 
culturii noastre și două lu
crări ai căror autori sînt 
gînditori, creatori de „țcoa- 
lă“ ai dramaturgiei univer
sale. Așadar, un repertoriu 
echilibrat, matur, la elabo
rarea căruia spiritul de i- 
nițiativă, evident, nu a omis 
o clipă îndatorirea teatru
lui de a face acte de cul
tură cu maximă putere de 
influență, de a forma și 
educa. Caracteristicile a- 
cestea se vor menține 
și prin completarea a- 
fișului cu „Don Car
los" de Schiller și cu „Gim
nastica sentimentală", co
medie de V. Voiculescu — 
și ea tot premieră pe țară.

Singura obiecție pe care 
aș avea-o totuși de făcut 
izvorăște din raportarea 
repertoriului la structura 
specifică a publicului ma- 
ramureșan. Nu pot să nu 
remarc solida educație es
tetică pe care teatrul o fa
ce tinerilor săi spectatori, 
care, interesați de teatru, 
ti umplu adesea sala în 
majoritate — deși și aici 
este Ioc pentru mai mult. 
Dar mă întreb, de exem
plu, dacă unica piesă de 
actualitate aleasă este su
ficientă pentru dorința fi
rească ,.a locuitorilor puter
nicului centru muncitoresc, 
care este Baia Mare, de a 
vedea reprezentate, șl mai 
ales dezbătute pe 
probleme ale existenței 
sociale, ale sensibilității 
specifice.

„Travesti" — tn regia 
Marius Popescu, scenogra
fia, Doris Jurgea — pe care 
l-am urmărit la Cluj, tn 
cadrul festivalului, ne-a

scenă, 
lor 
lor

hil

lăsat impresia unei montări 
adecvate — în acord cu tex
tul, lipsită de stîngăcii sau 
stridențe. Interpreții prin
cipali, îndeosebi Jeny Pe
trescu (Alexandra), jucau 
cu naturalețe și nerv sau 
concepeau bune șarje co
mice în acord cu natura 
rolurilor interpretate.

Ceea ce s-a făcut remar
cat atunci șl ceea ce im
presionează din ce tn ce 
mai mult în spectacolele 
băimărene este efortul rea
lizatorilor lor de a face, în 
cadrul unor acte de cultu
ră autentice, mai mult decît 
niște puneri în scenă co
recte ale textelor abordate 
și mal mult decît niște re-

preta a văzut tn eroina sa 
o volițională, atunci cînd 
tn răceala și indiferența ei 
era doar un instrument al 
predestinării (aceasta e, du
pă părerea noastră, viziu
nea lui Radu Stanca) a 
frustrat ceva din dimensiu
nea tragică, specifică rolu
lui interpretat. în rolurile 
servitorilor, Dimitrie Bi
tang șl Manuela Marines
cu au realizat compoziții 
de bunâ calitate, în care na
turalețea, compusă cu gri
jă, a fost contrapunctată eu 
grația și vioiciunea unor 
personaje-marionete din co
mediile populare.

Șl spectacolul O’Neill cu 
„Fire de poet* regizat de 
G. Harag, în cadrul sceno
grafic semnat de Mihai To
fan, mi s-a părut o descifra
re corectă, făcută nu o dată 
cu Înțelegere și sensibilitate 
de interpreții săi. Cred însă 
că un plus de efort în pre
gătirea spectacolului ar fi 
fost de natură să afirme 
mai explicit punctul de 
vedere al regizorului asu
pra piesei, să conducă la 
o formulă a decorurilor de 
mai mare funcționalitate și 
plasticitate. Și mai cred că 
același efort suplimentar 
de elaborare ar fi conferit 
un plus de tensiune în
fruntărilor dintre perso
naje.

Revelația stagiunii bfii- 
mărene. după „Dona Jua
na" a constituit-o însă 
„Nora" — celebra piesă a 
lui Ibsen, care, deși ridi
că pregnante probleme ale 
epocii în care a fost crea
ta, își păstrează calitatea 
de a stîrni un extraordinar 
interes (n-am spune ace
lași lucru despre piesa Iul 
O’Neill, In care dramele și 
redresările optimiste, lipsi
te de forță și generalitate, 
nu depășesc cadrul unei 
lumi apuse). Revelații im
puse de spectacole sau a- 
devăr al textelor ? „Nora* 
băimăreană este cea pe ca
re o știm, dar pe care sîn- 
tem interesați, bucuroși să 
o mai urmărim o dată — în 
lectura regizorului Dan 
Alexandrescu, scenografia 
Adrianei Leonescu și in
terpretarea actorilor băimă- 
renl. Interesul sporește da
că menționăm și surpriza 
de a vedea un Krogstad 
mult umanizat față de ver
siunile anterioare (interpre
tat de Ion Săsăran, cu o 
remarcabilă economie și 
simplitate a mijloacelor, 
cam monotonă, insuficient 
de expresivă doar în actul 
al II-lea). Și dacă dr. Rank 
și d-na Linde (V. Constan
tinescu și Olga Sîrbul) sînt 
așa cum știm de Ia lectură, 
Larisa Stase Mureșan ne 
împlinește această lectură 
sau amintirile asociate de 
mai vechea montare bucu- 
reșteană printr-o emoțio
nantă, surprinzătoare pre
zență artistică și participa
re umană.

Impresiei de profeslona- 
litate și omogenitate pe care 
ne-a lăsat-o echipa băimă
reană 1 s-a adăugat o la fel 

. . de convingătoare revelare
opusă răcelii ca preț al ne- a valorilor sale solistice ne
muririi — In termenii ima- toricești, atunci cînd sînt
ginați de acest romantic bine distribuite. Larisa 
întîrziat care a fost Radu " 
Stanca — se desfășoară în 
decoruri de nobilă sim
plitate șl mare forță de su
gestie. Două sfeșnice ard 
continuu, simbol al arde
rii umane, tn extremitățile 
prosceniumului. La lumina 
lor difuză își face apariția, 
copleșit de melancolia pro
priei predestinări. Don Fer- 
nando-Morte (interpretat 
cu o surprinzătoare intui
ție a ținutei mișcării, a fra
zării, a surdinei puse ges
tului larg, cu o necesară 
dar bine dozată teatralita- 
te de către Cornel Mitite- 
lu). O oglindă somptuoasă 
domină fundalul și cen
trul scenei. în ea se re
flectă, o dată cu chipurile, 
aspirațiile firești 
Fiorelo și Fiorela, 
idealurile, dincolo 
zis", proprii naturii 
ale lui Don Juan și Dona 

Juana. în ea se reflectă Jua- 
nana — act de narcisism dar 
șl inconștientă căutare a ce
luilalt chip al său — chipul 
celuilalt, cu care-și putea 
reface unitatea inițială. 
Apariții frumoase, de mare 
plasticitate, au fost tn acest 
spectacol și Liliana Lupan 
(Juana) și Dumitru Dragăn 
(Juan). Atenția excesivă •- 
cordată frazării corecte a 

diminuat însă pe alocuri din 
forța emoțională a Juanei | 
după cum faptul că inter-

neorl încărcat — căpăta 
îndeosebi în prima parte 
mai multă mișcare și mai 
multă plasticitate. El vă
dea un remarcabil spirit de 
echipă și bunele calități in
terpretative ale lui Vasile 
Constantinescu (Răzvan), 
mai convingător în mono
logul și tn scenele de im
pulsivitate, de violență ; de 
asemenea — notabila știință 
a efectelot comice la Vasi- 
le Grădinarii, Teofi) Tur
turică 'Vulpoi, Zbierea) sau 
meșteșugul coMpozlțiel ro
lurilor de țărani — la Vir
gil Fătu șl Ion Uță (Răze
șul și Moș Tănase).

Buna impresie lăsată de 
teatrul băimărean Ia Cluj

Un
repertoriu

cvasi
ideal

Însemnări despre spectacolele 
Teatrului din Baia Mare

QKEB5S

produceri de bună profe- 
sionalitate ale modelelor de 
spectacol consacrate ; efor
tul lor de a subordona 
creațiile regizorale, actori
cești, scenografice unei vi
ziuni sau măcar unor idei 
înnoitoare. Multe 
spectacolele băimărene 
relevă valorile unanim 
cunoscute, cunoscute, 
textelor abordate, dar 
dau și un plăcut fior de 
dit, de elevată surpriză ar
tistică ; ele nu lasă nicio
dată impresia de arbitrar 
sau de lucru în grabă.

„Răzvan și Vidra" (regia 
Dan Alexandrescu, sceno
grafia Sever Frentiu) s-a 
situat la începutul acestui 
drum. Montarea băimărea- 
nă oferea spectatorilor o 
revizuire a accentelor, re
vizuire ce nu conducea însă 
către o mutare a centrului 
de greutate, și pondera nota 
de emfază și grandilocven
ță a tiradelor, de patetism 
a gesturilor t se încerca o 
umanizare a „eroicului". 
Se aduceau cîteva elemen
te Interesante tn domeniul 
acțiunilor fizice și compo
zițiilor scenice. Multe din 
partiturile interpretative 
„clasice" erau rescrise, 
regîndite. Spectacolul — u-

dintre 
îți 
re
ale

ine-

a crescut, s-a întărit, In 
urma vizionărilor recente. 

„Comedia tragică" a Iul 
Radu Stanca, „Dona Jua
na", a cunoscut pe scena băi- 
măreană o montare capa
bilă să releve o gîndire re
gizorală inteligentă. Con
cepția regizorului Dan 
Alexandrescu, armonios a- 
cordată cu cea a drama
turgului, simțul său plastic 
și atenția acordate forței, 
adesea simbolice, a amă
nuntului și-au găsit o ferici
tă corespondență aici, ca ș! 
tn „Nora" — tn gîndirea șl 
talentul scenografei Adria
na Leonescu.

Drama aspirației către 
absolutul Iubirii — moartea 
ca preț al supremei arderi,

Cercul de picturd al Casei de culturd a sindicatelor din Galafi Foto : S. Cristian

O chestiune 
mă importanță 
ța noastră 
nu numai literară 
în prezent, 
reorganizare a 
așezarea 
prin operarea unor schim
bări substanțiale, cerute de 
necesitatea unei mai bune 
activități, în vederea spo
ririi eficienței acestor in
stituții. a creșterii rolului 
lor în dezvoltarea și înflo
rirea culturii naționale. De 
bună seamă că, din mo
ment ce s-a simțit nevoia 
unor asemenea măsuri, 
activitatea vechilor edituri 
a putut fi deficitară, mult 
fisurată de existența a 
numeroase neajunsuri, u- 
nele mai cunoscute, altele 
poate mai puțin cunoscute. 
Firește, recenta reorgani
zare — în curs de desfășu
rare, de altfel — vizează 
tocmai înlăturarea acestor 
carențe și nicidecum per
petuarea lor sau apariția 
altora, de astădată „noi" 
Iată de ce, in măsura în 
care se pot oferi sugestii 
utile - fie pentru evitarea 
unor deficiențe cunoscute, 
fie pentru preîntâmpinarea 
altora ce s-ar putea ivi pe 
parcurs — discuta, ea unor 
aspecte ale activității ve
chilor edituri se impune ca 
o necesitate stringen’ă. 
Mai ales pentru editurile 
din București sînt eficace 
asemenea dezbateri, deoa
rece ele sînt. într-un fel, 
„continuatoarele" celor doi 
giganți de pînă mai Ieri Cu 
atît mai mult cu cît se im
pune cu necesitate ca noile

prl- 
via-

ale lui 
dar și 

de „fi- 
umane,

bine __ _______________
Stase Mureșan nu a mai ră
mas pentru noi „Prima fa
tă" din Răzvan șl Vidra, ci 
o fermecătoare, tulburătoa
re, matura, în sftrșit, me
morabila Noră I Manuela 
Marinescu — interpreta 
grațioasă și talentată a Fio- 
relei, și cea a partiturii de 
întindere și dificultate dra
matică a Sarel J Vasile 
Constantinescu, interpretul 
distinsului doctor Rank, 
pendulînd între angoasa 
bine supravegheată a mor- 
ții și căldura și certitudi
nea dragostei sau al drama
ticului cabotin Cornelius 
Melody. Dimitrie Bitang — 
un excelent comic, cu un 
remarcabil simț al măsurii. 
Ion Săsăran — nu numai 
un șarjat Paddy O’Dowd, 
ci și un foarte sobru și u- 
manizat Krogsdat.

Putem spune că, prin e- 
xigențele de care a dat do
vadă și izbînzile artistice 
pe care le-a atins tn sluji
rea unui repertoriu de ți
nută, Teatrul de stat din 
Baia Mare a reușit să re
prezinte o valoroasă pre
zență culturală în viața 
județului, tinzînd tn ace
lași timp — cu suficienți 
sorți de izbîndă — să de
vină o prezență valoroasă 
tn viața culturală a țării.

Natalia STANCU

de 
pentru 

literară — și 
este, 

acțiunea de 
editurilor, 

lor pe baze noi

edituri să nu fie în reali
tate altceva decît secțiile 
— devenite însă indepen
dente — ale celor vechi.

Este mai presus de .orice 
îndoială că ideea lansării 
colecției „Albatros" a fost 
una dintre cele mal fru-

Aceste „culegeri de autor" 
aveau capacitatea de a re
vela un destin poetic și o 
evoluție creatoare prin In
termediul chiar al viziunii 
poetului asupra lui însuși. 
Autorul își scruta, dintr-o 
perspectivă actuală, tn-

pe de altă 
fie și

«acrare, iar 
parte era semnul, 
exterior, al maturizării. 
„Cartea poetului la 30 de 
ani" (și nu neapărat după... 
buletinul de identitate I) — 
lată ce ar fi putut repre
zenta tn primul rînd un

ultimul deceniu poezia 
românească a cunoscut o 
tnflorire neobișnuită, mai 
cu seamă prin apariția și 
Impunerea unor tineri cre
atori înzestrați cu un de
osebit talent literar. Colec
ția „Albatros" era la In-

Marginalii la colecția „Albatros"

„Aripile-i imense

l-împiedică să meargă
moașe și mai generoase Ini
țiative din cite au apărut 
în ultimii ani in activitatea 
editorială românească Ini
țial. colecția era consacra
tă publicării unor prime 
selecții din creația unor 
poeți contemporani ce nu 
mai fuseseră vreodată ree
ditați Cum era întreprin
să de către autorii înșiși, 
care își alcătuiau singuri 
sumarul, selecția căpăta, 
implicit, și valoarea jnui 
fapt de Istorie literară.

treaga creație, oprlndu-se 
asupra pieselor pe care le 
socotea ca fiind cele mai 
reprezentative i dar, tot
odată alegerea era semni
ficativă și pentru stadiul 
prezent Extrem de Intere
santă. utilă și plină de su
gestii era pentru critică o 
asemenea antologie. Dar și 
pentru autori sau, poate, 
mai mult pentru autori t 
tipărirea în ’olecția .Alba
tros" era sinonimă, pe de 
o parte, cu definitiva con-

volum apărut tn această 
colecție. Este exemplară, 
pentru spiritul în care au 
fost concepute cele mai 
multe volume apărute în 
„Albatros", declarația fă
cută de Gneorghe Tomozei 
cu acest prilej : „Altair 
este oglinda unor vechi că
utări — cu 
izbinzi — In 
care poate fi 
prevestitoare 
noi..."

Este lucru

înfringeri și 
măsura in 

și o imagine 
de drumuri

știut că In

ceput destinată tocmai cu
prinderii celor mai pres
tigioase nume ale acestei 
generații și, o vreme, așa 
s-au petrecut lucrurile. 
Simpla citare a volumelor 
apărute într-o primă etapă 
este îndeajuns de grăitoa
re i „Vina" de Ion Alexan
dru, „Alfa" de Nichita Stă- 
nescu, „Monada* de Cezar 
Baltag, „Altair" de Gheor
ghe Tomozei. „Cariatida" 
de Ion Gheorghe, „Fiara" 
de Ilie Constantin, „Poeme"

de Marin Sorescu. O solu
ție fericită ar fi fost chiar 
stabilirea unui 
de apariții tn 
lecție, care ar 
fel, consacrată 
glindirii unul ______ _
efervescență poetică.

Colecția a rămas însă 
deschisă. Permanentizarea 
ei ar fi trebuit să fie În
soțită de existența unor ri
guroase și exacte criterii 
în funcție de care s-ar fi 
hotărît publicarea diferi- 
ților autori. Un consiliu 
de selecție a manuscrise
lor propuse editurii, alcă
tuit din critici inflexibili, 
cu autoritate șl prestigiu, 
n-ar fi fost, desigur, un 
lux inutil. Insă numai sim
plul fapt că volumele apă
rute în „Albatros" erau ti- 
fiărite cînd la Editura pen- 
ru literatură, cînd la Edi

tura tineretului vorbește 
de Ia sine despre turnura 
pe care a căpătat-o, In 
timp, această colecție I 
tr-o asemenea stare 
scindare, mai puteau 
oare respectate chiar 
minimum de exigențe 
cesare ? I

în timp, colecția a deve
nit tot mai eterogenă, dato
rită abdicării de la un pro
gram care, chiar dacă n-a 
fost expus ca atare, s-a fă
cut vizibil prin ținuta 
primelor cărți tipărite. 
Au apărut astfel volumele 
unor autori care, prin toa
te caracteristicile lor, ieșeau 
din raza inițială de acțiune 
a colecției Tipărirea unor 
poeți, după mai mult de 
un sfert de secol de activi-

număr fix 
această co
ti fost, ast- 
Integral o- 

moment da

în
de 
fi 

un 
ne-

tate literară, tn 
tntr-o colecție ________
prin excelență unor poeți 
aflați abia la a treia, a pa
tra carte — iată o primă 
„deschidere* a colecției 
care a avut darul să o facă 
eterogenă, întîmplătoare. 
Cu atît mai mult, cu cît 
prezența, tntr-o altă colec
ție — „Cele mai frumoase 
poezii", implictnd o rigu
roasă selecție, ar fi fost 
mai justificată. Caracterul 
tntîmplător al editării este 
învederat și prin absența 
din „Albatros" a multor 
poeți talentați.

Astfel „diversificată", co
lecția „Albatros" a devenit 
o țintă ușor de atins, i-au 
dispărut semnele distinctive 
șl își anticipează cu încetul 
anonimatul. Un volum ti
părit astăzi în această co
lecție nu mai „spune" prea 
multe lucruri, fiind, de 
fapt, o reeditare oarecare.

„Albatros", 
consacrată

Destinul „Albatrosului" s-a 
frint pretimpuriu, datorită 
unui Inadecvat tratament 
editorial. Colecția purtînd 
numele unui poem celebru, 
avînd de respectat exigen
te deosebite, pare a trăi, 
parțial, drama „albatrosu
lui" împiedicat în mers d» 
aripile-i imense. Lipsa de 
criterii ferme, labilitatea 
lor, treptata scădere de al
titudine după un „start" 
memorabil vor trebui să 
preocupe pe noii editori, 
chemați să aducă la presti
giul inițial colecția „Alba
tros".

M. IORGULESCU
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

Discurs despre
BIROCRATISM

'Acum, c!nd știința a reabilitat pa
ralelismul între organism, societate 
și mașină, paralelism Ilustrat, In 
parte, de expresia „aparat adminis
trativ", înțelegem mai bine de ce se 
poate vorbi de randamentul mașinii 
de organizare într-o instituție sau o 
ramură. Efortul consecvent către 
perfecționare, desfășurat cu succes 
In toate zonele activității noastre e- 
conomice și sociale, tinde să îmbu
nătățească și acest randament. El de
pinde de modul de circulație al in
formațiilor în angrenajul social, în
tre sectoare, instituții și public. Cîte- 
odată, atunci cînd acest efort întîl- 
nește piedici în calea sa, impasul e 
denumit, aproape invariabil, cu un 
termen binecunoscut i birocratism.

Este greu de găsit cineva care să 
nu se indigneze și să nu propună 
remedii împotriva birocratismului 
acolo unde el se manifestă. Și totuși, 
limbajul curent înregistrează preju
decăți 'în legătură cu fenomenul. De 
multe ori considerațiile asupra biro
cratismului o iau pe pîrtii bătăto
rite în direcții facile, dar înșelă
toare, avînd consecințe practice ne
dorite. Am notat trei prejudecăți 
frecvente.

1. „Cauza birocratismului este hîr- 
tia“. Acest mijloc de comunicare u- 
mană este luat drept simbol al lipsei 
de acțiune și productivitate. Birocra
ții sînt scriptologi. Birocratismul este 
producția ae hîrtie scrisă, papera- 
serie, dosare și hîrțoage. Să avem 
iertare, dar la alternativă ne-am gîn- 
dit 7 Dacă comunicarea nu este 
scrisă se poate alege numai cealaltă 
cale, calea orală. Mesajele orale pre
zintă în mod înșelător avantajul de a 
fi mai vii, rapide și operative. Să ne 
gîndim însă la dezavantajele lor 
fundamentale. Ele bat scurt, de la. 
om la om, nu au puterea de pătrun
dere și circulație a cuvîntului scris. 
Sînt susceptibile de deformări. Repe
tat, mesajul se transformă. Din el nu 
se înțelege de fiecare dată decît un 
procent mic, care s-a și calculat în 
unele studii de organizare științi
fică a muncii. Cuvîntul rostit dis
pare repede și acest lucru îl știau 
și romanii („verba volant"). Există și 
faze ale dezvoltării omenirii bazate 
pe comunicarea din gură în gură, 
există și culturi orale. Dar ele sînt 
revolute, în mersul ascendent al civi
lizației. Presa lui Gutenberg a fost 
un mare pas al progresului. Scrierea 
a fixat cunoștințele pe un suport ma
terial relativ imperisabil și a obligat 
la sistematizarea ideilor, a încura
jat gîndirea analitică, clasificatoare. 
,Gradul de civilizație se exprimă prin 
/omplexitatea crescîndă a situațiilor. 

,ș ,e nu pot fi tratate folcloric. Este de 
■ aeconceput funcționarea unei socie
tăți moderne, a unei industrii mari, 
a unei rețele dense de instituții, fără 
hîrtii bine ordonate, sistematizate, 
circulînd într-un ritm rapid pur- 
tînd și fixînd informația utilă acti
vității administrative.

Da, hîrtia prost redactată, Incom
pletă, întîrziind pe poștă, neadre
sată bine, neadusâ la cunoștința tutu
ror celor interesați este o sursă de 
birocratism. Dar aceasta nu este un 
motiv suficient pentru a asigura prio
ritatea telefonului asupra mașinii de 
scris, nici pentru a ne duce înapoi la 
treapta orală a omenirii. Tema este 
aceea a îmbunătățirii hîrtiilor. Tată 
una, o am în față. Are antet și nu
măr de înregistrare. Dar nu are in
dice de clasificare pe obiect, dovadă 
că nu este ținută în clasorul bine 
precizat a! unei probleme. Nu se 
spune cui s-au trimis copii și lecto
rul este automat antrenat în miste
rul dacă și alți interesați au prlmit-o 
sau nu. Fără să intrăm în substanță, 
observăm că nu e redactată pe 
puncte. Argumentele nu sînt numă
rate șl subdiviziunile n-au a mic, b 
mic. Autorul uită că stilul adminis
trativ se încadrează în alt gen lite
rar decît nuvela și poemul liric. A

Mircea MALIȚA
ele sînt uneori nesocotite, slab re
dactate, ignorate sau pur și simplu 
absente.

uitat să spună dacă hîrtia are ca
racter de informație sau acțiune, 
dacă are precedente sau urmări. Prin 
tot ceea ce omite imobilizează timpul 
șl munca unor oameni.

Dar încă o dată, nu hîrtia e dt 
vină, ci cunoștințele tehnice și alfa
betice ale celui ce a redactat-o. Se
cretariate competente, ordonate cu 
clasoare șl tehnici de birou (nu e rău 
dacă le zicem birocratice), cu mică 
mecanizare auxiliară, cu aparate de 
multiplicat și de copiat, cu manuale 
de tennică și știință administrativă, 
cu mijloace sigure de transmitere, 
vor face din hîrtie, ceea ce este prin 
vocație, instrument fizic și unic de 
operație administrativă. Telefonul nu 
face decît să ajute hîrtia, nu i se 
poate substitui. Dacă evoluția tehni
cii va scoate din uz mașina de scris, 
ti vor lua locul magnetofonul și ma
șina de traducere a vocii în semne 
scrise.

2. „Birocratismul este regulament**. 
Iarăși o eroare, a cărei măsură este 
dată de repulsia limbajului curent 
față de articole și paragrafe. „Viața 
nu poate fi încorsetată într-un para
graf", spun unii. Există o uimire a 
omului de pe stradă sau a celui care 
a uitat că nu aparține unei societăți 
patriarhale, că situația sa complexă, 
unică și originală poate fi încadrată 
într-un paragraf ae lege, dispoziție 
sau instrucțiune Ei bine, alternati
va regulamentului nu este viața pal- 
pitînd în originalitatea ei, ci haosul 
și bunul plac. Evident, regulamentele 
nu sint Întotdeauna perfecte. Ele se 
transformă, se adaptează și se îm
bogățesc cu situațiile noi care apar. 
Situația tuturor legilor și regulamen
telor unei societăți exprimă gradul 
ei de organizare și structurare. Un 
profesor de drept crease teoria cana
lelor albe. Oricît ar fi legile de bune, 
ele nu acoperă toate situațiile. Ră- 
mîn canalele albe, spunea el (șl ob
servația am găsit-o interesantă), pe 
care navigatori iscusiți reușesc să 
meargă nestingheriți de justiție. In
tr-o societate, adaug, cîte spații albe 
sînt, atlta junglă Nu regulamentul 
creează birocratism, ci absența sa. 
Regula înseamnă ordine și ordinea — 
răspundere.

A se prezintă la B șl 11 ridică o 
Chestiune X. (Nu toate chestiunile 
sînt probleme. Problemele necesită 
soluții, chestiunile se mulțumesc cu 
clasificări, îndrumări, răspunsuri). B 
încadrează tema X într-o reglemen
tare generală cu ajutorul unei bi
blioteci uzuale de care dispune, pe 
lingă memorie. Apoi se mai uită in
tr-un regulament și vede de ee ca
pacitate dispune el sau altul pentru 
a acționa în tema X. Dar dacă nu 
are regulamentele în bună ordine, 
dacă ele sînt depășite ori în stadiu 
de reorganizare, așa cum se tntîmplă 
la unele instituții, B poate reacționa 
tntr-unul din următoarele moduri i 
a) se derobează (lipsă de răspun
dere), b) improvizează (creează con
fuzie), c) se antrenează (după bunul 
plac). Multe neajunsuri stnt puse pe 
seama incapacității funcționarilor 
chiar atunci clnd ele trebuie atri
buite stării regulamentelor. O insti
tuție trebuie să-și întrețină regula
mentele așa cum își întreține clădi
rea. La ultima face mai multe repa
rații decît la primele. Pentru ultima 
are și serviciu de întreținere, pe cînd, 
de multe ori, regulamentele nu se 
știe în paza cui stau. Birocratismul 
deci, ca deficiență, nu se hrănește din 
faptul că există pe lume reguli 
(ce-am spune despre o mașină fără 
mod de întrebuințare ?>, ci pentru că

3 „Birocratismul este accentul pe 
schemă". încă o aberație. De ce este 
cuvîntul „schematic" cuvlnt urît și, 
prin implicație, de ce schema nu stă 
la loc de cinste ? Nu este vorba de 
schema de încadrare a personalului. 
Aceasta este o schemă secundară, un 
tabel al salariaților. Este vorba de 
schema de funcționare. Orice institu
ție sau întreprindere are o schemă, 
un model desenat al procesului pe 
care-1 asigură. Numai că atelierele șl 
fluxul de producție își au schema a- 
fișată, dar instituțiile de organizare 
și administrație și-o ignoră de cele 
mai multe ori Administrația prelu
crează și ea ceva : informație. Dusă 
de suporturile sale fizice, informația 
intră, e completată, e discutată, e 
coroborată, servește la decizii, deci
ziile iau forma unor semnale, care 
ies din sistem, printr-alt loc. Schemei 
procesului i se spune astăzi mai no
bil și mai cibernetic „organigramă". 
Fără schemă, informația circulă ana
poda, nimerește unde nu trebuie, își 
face loc cu greutate prin încercare și 
eroare, ține mașina în loc Orice bi
rou este un atelier de prelucrare a 
datelor. E mai abstract decît prelu
crarea unei materii prime în bun fi
nit, dar se supune acelorași legi de 
organizare. De aceea, este absurd să 
se creadă că tehnologul ratat, cel ce 
eșuează în producție, se poate refugia 
în spatele unui birou. Hîrtiile au și 
ele rebuturi. Prelucrarea datelor
presupune cunoștințe de specialitate. 
Clți doctori în științele administra
tive avem 7 Sau, măi modest, cîți ab
solvenți de școli speciale de admi
nistrație 7 Fiecare înființare de curs 
administrativ, în sensul modern al 
termenului, care are mai multe 
puncte comune cu electronica și ma
tematica decît cu științele juridice, 
este o știre bună pentru economia 
națională. Organigramele nu pot fi 
făcute de oricine. Nu cu orice pregă
tire se poate clasifica informația ce 
intră într-o instituție, se pot iden
tifica nodurile esențiale ale gradului 
procesului de prelucrare și se pot 
aplica metodele de optimizare ale 
vitezei și eficacității procesului in
formațional Una din cele mai mari 
inovații ale conducerii științifice este 
introducerea la fiecare loc de muncă 
a unui tabel enumerînd atribuțiile 
permanente și accidentale ale postu
lui, natura chestiunilor în care titu- . 
larul se pronunță singur șl un desen 
cu sursa lucrărilor și direcțiile po
sibile de ieșire, cu un cuvlnt frag
mentul de schemă care acoperă pe 
lucrătorul In cauză

Am schițat mal sus doar elteva 
dintre prejudecățile care. In numele 
combaterii birocratismului, para
doxal (î) îl încurajează în fond, sursa 
acestora trebuie căutată în stilul de
muncă „aproximativ*, In fuga de res
ponsabilitate. In tendința de a avea 
o acoperire, I» refuzul unora de a 
privi drept în față realitatea, fluxul 
înnoitor al vieții. Fiecărui om, și în
deosebi celui ce conduce o întreprin
dere iau o instituție, i se cere azi o 
mobilitate spirituală în care iniția
tiva să te armonizeze cu noțiunile de 
ordine, disciplină, ixactitate și rigu
rozitate caracteristice societății noas
tre.

Așadar, pe rtngă organizarea știin
țifică, pe lîngă folosirea unor mij
loace tehnice moderne — ordinatoa
re, benzi magnetice, nemurii pe 
discuri și alte aparate ce tu depășit 
regnul mecanic șl pe cel electric — 
combaterea birocratismului :onsti- 
tuie, totodată, o problemă de con
știință, de mentalitate, de etică • 
muncii, de mobilizare a curentului de 
opinie viguros, responsabil, ce expri
mă exigențele înalte ale construcției 
socialismului.

Asistăm, uneori prea puțin atenți, alte
ori exagerat de atenți dar asupra unor 
aspecte unilaterale, la evoluția unei ge
nerații menite, prin firea lucrurilor, prin 
dialectica inexorabilă a dezvoltării ți a 
progresului, să ne depășească pe noi. cei 
mai vîrstnici. Evident, generația matură 
azi a creat condițiile acestei depășiri, a 
pus la îndemîna tinerilor mijloacele ma
teriale, a alcătuit climatul spiritual ți 
moral propice împlinirii lor. Cu eforturi, 
cu sacrificii, cu generozitate am dăruit) 
pentru ca acum, cu satisfacție, cu bucu
rie, cu încredere, să primim. Nu,,nu « o 
frază adusă din condei, ci o constatare.

In timp ce scriu aceste rînduri inter
locutorii mei, autorii de drept ai artico
lului de față, sînt în examene. Mi-i ima
ginez, fără dificultate, cu privirea con
centrată asupra biletului cu întrebări, a- 
supra formulelor și schemelor înșirate 
pe tablă. Mi-i imaginez fără dificultate 
pentru că i-am văzut, i-am verificat, aș 
spune, intr-un examen cu mult mai greu, 
un examen al idealurilor.

Subiect abstract 7 Dimpotrivă, subiect 
cum nu se poate mai concret, tntrucft 
idealurile acestor tineri pornesc, se îm
pletesc, se întorc — pentru ca să se re
lanseze ți mai departe — de la un fapt, 
de la un efort, de la o creație a minții 
ți a mîinilor lor.

...Mai multe panouri întinse pe orizon
tală alcătuiesc o hartă ciudată. Cîteva mii 
de tranzistor! și diode, o țesătură com
plicată de sîrme abia vizibile acoperă în- 
treaga încăpere ca un covor electronic. 
(Involuntar mă gîndesc la „covorul fer
mecat" al călătoriilor din basme. Dar, 
spre ce zboruri se poate îndrepta a- 
cest covor care zumzăie slab, sub ten
siunea curentului electric 7). La comanda 
unei claviaturi, cifre și semne aritmetice 
apar și dispar pe ecranele tuburilor elec
tronice, înregistrînd rezultatele unor ope
rații matematice rezolvate în frînturi de 
clipă.

E un calculator electronic de birou cu 
mai multe destinații, capabil să efectueze 
12 500 adunări pe secundă, dar și alte 
operații : extrageri de radicali, ecuații de 
gradul III, funcții trigonometrice, sisteme 
liniare etc.

— Din punct de vedere tehnic e un 
calculator din generația a II-a, dar sub 
raportul concepției structurale se apro
pie mult de generația a III-a. afirmă Dan

Tonceanu, student In anul V al facultății 
de electronică și telecomunicații de la In
stitutul politehnic din București, șeful co
lectivului studențesc care a realizat calcu
latorul, lucrare distinsă recent cu Marele 
premiu al Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România.

Dar nu amănuntele ți performanțele 
tehnice ne interesează In rîndurile de 
față, ci alte performanțe, alțl parametri

Din lntîmplare, In vara 
trecută a fost ratată o notă 
pentru rubrica noastră 
„Fapt divers". Ea ar fi pu
tut să se înfățișeze cam 
așa :

Nu lisați copiii să se 
Joace cu... tractoarele
Pe cînd Introducea 

spice într-o combină caro 
treiera pe ogoarele co
operativei agricole de 
producție din comuna 
Oporelu, județul Olt, co
operatoarei Ioana Uță, în 
vîrstă de 51 de ani, a 
fost grav accidentată. Ac
cidentul a fost provocat 
de un copil care, în timp 
ce mecanizatorul stătea 
la umbră, s-a urcat pe 
tractor și l-a pus în po
ziție de marș. Tractorul 
a țîșnlt din loc trăgînd 
după el combina care a 
călcat-o pe bătrîna Ioana 
Uță provocîndu-1 răni 
grave șl fractura oaselor 
bazinului. Copilul o fl 
crezut că-i un tractor 
jucărie. Poate așa au cre
zut șl cei mari care l-au 
lăsat tractorul pe mină. 
Oricum, el vor afla de 
data aceasta că nici cu 
tractoarele șl nici cu le
gea nu-1 de joacă".

Dar, cum spuneam, aceas
tă notă a fost ratată. întim- 
plările au evoluat într-un 
fel care ne obligă să le 
scoatem din categoria fap
telor diverse. Numai în 
treacăt — pentru că vom 
reveni mai tîrziu — notăm 
aici faptul că respectivul 
copil este fiul președintelui 
C.A.P. Ce ar fi trebuit să 
se întîmple pentru...ca în
treaga poveste să rămînă 
un simplu fapt divers 7 Ni
mic altceva decît ceea ce 
era cit se poate de firesc : 
accidentul să fie tratat ca 
un accident grav de mun
că provocat din neglijență 
și iresponsabilitate (pentru 
asta vinovății ar fi trebuit 
să-și plătească vina) iar 
accidentata să fie tratată 
ca un om aflat în nenoro
cire, potrivit celor mai ele
mentare legi ale omeniei. 
Dar, iată :

„Dragă redacție", 
„...îmi pare rău că nu am 

avut posibilitatea de a aș
terne personal aceste rin- 
duri, dar sint nevăzător. Mă 
numesc Ion Uță, in prezent 
locuiesc în Galați și lucrez 
ca telefonist la spitalul de 
copii. Sint născut in co
muna Oporelu, in care lo
cuiesc, la ora actuală, pă
rinții mei Ioana și Constan
tin Uță. Amîndoi lucrau la 
cooperativa agricolă de 
producție. Spun „lucrau*, f i
indcă din luna august 1969, 
mama, in urma unui grav 
accident, este incapabilă de 
muncă".

Și urmează Inttmplarea 
pe care am relatat-o. După 
care i

„Din acel moment t-a în
cercat să se acopere totul. 
Medicul de circumscripție 
Magda Poliș-Drăgan, orga
nele di miliție, Inspectora
tul județean de protecție a 
munci} nu s-au deplasat la 
fața locului iar mama, deși 
accidentată in muncă, nu a 
primit decit cu intirziere și 
cu mare greutate îngrijirea 
medicală necesară... La ora 
actuală mama este incapa
bilă de lucru și nu a pri
mit nici un ajutor, deși cer
tificatul medical ii acordă 
o scutire pentru șase luni 
de la orice efort fizic. Asu

mi-a pansat rănile de la pi
cioare și cînd i-am spus că 
mă doare și mijlocul a itri- 
gat la mine i „N-ai nimic 
și nu te mai văicări atîta. 
Știi dumneata mai bine de
cît min» 7"

— Eu — ne spune ofici
antul sanitar Ilie Popescu 
— i-am atras atenția tova
rășei doctor Poliș că exis
tă unele semne care indică 
o fractură de bazin. M-a 
repezit. Mi-a spus că nu-i 
adevărat și că știe ea mai 
bine. Seara am fost din 
nou pe-acasă pe la bătrînă, 
care avea dureri mari Ia 
bazin. Am fost și a doua zi. 
Aceleași semne. I-am atras 
din nou atenția doctoriței.

un suflet atît de insen
sibil 7 Greu de crezut. 
Pentru că n-am putut dis
cuta cu ea (prin căsătorie 
s-a mutat In comuna Sînta- 
na, județul Arad), așteptăm 
o mărturisire sinceră. Așa 
cum a făcut-o plutonierul 
major Radu Tudor, șeful 
postului de miliție din co
muna Oporelu.

— Eu eram plecat atunci 
la Slatina, la un curs, dar 
peste vreo trei zile am au
zit ce s-a întîmplat.

— Și atunci ați încheiat 
un proces verbal ? Ați cer
cetat ?

— Nu. Noi nu facem an
chete decît dacă reclamă 
cineva.

O conjurație
a neomeniei

anchetă socială

pra părinților te exercită 
presiuni din partea preșe
dintelui Haralambie Ciocir- 
lan“.

...Ne aflăm la Oporelu și 
reconstituim faptele.

Tractoristul (Ion Nijlo- 
veanu) se afla la umbra u- 
nei căpițe. La un moment 
dat el a strigat către cei 
doi adolescenți aflați pe 
combină (Pompiliu Soare 
șl Dumitru Radu) să mute 
ei combina mai departe, la 
căpița următoare.

— Avea încredere în noi 
doi (1) — ne spune Pompi
liu. Noi știam să conducem 
tractorul...

Dar înainte de a apuca 
să ajungă vreunul dintre ei, 
la tractor, de jos a țîșnit 
Nicolae Ciocîrlan (15 ani), 
s-a urcat la volan, a ma
nevrat schimbătorul de vi
teză și... accidentul s-a pro
dus.

Cînd a apărut camionul 
care transporta sacii cu 
grîu la magazie, bătrîna a 
fost dusă la dispensar

— Eu mă pierdusem de 
tot cu firet — povestește 
bătrîne - aveam răni la 
picioare dar mai rău mă 
durea mijlocul. Doctorița

de față a remarcat această absență...
Sanda : Să știți că sîntem cinci. Trebuie 

neapărat să-i amintiți și pe Sabac.
— Desigur. Aș dori chiar să-1 caracte

rizați în cîteva cuvinte.
Se creionează, astfel, trăsăturile unui 

portret viu, dinamic, din care des
prind i „Se bucură ca un copil cînd ti iese 
bine un lucru" (Lucia) | „își privește ac
tivitatea din punct de vedere valoric șl

părea oanală. Dar funcționa. Am tnvățat 
extraordinar ie mult din experiența a- 
ceasta, am descoperit .’ă îrta inginerului 
constă In a stabili «chilibrul perfect din
tre teorie și practică. Km învățat :ă tre
buie să ne dezbărăm de tentația exclusi
vistă a teoriei cu care im fost jbișnuiți, 
trebuie să spun, chiar din liceu.

In al doilea rînd, cei cinci au descope
rit necesitatea imperioasă a multilaterali-

A ști, a vrea, a finaliza
COLOCVIU DESPRE TINEREȚE

întruchipați In universul spiritual al aces
tei echipe de tfneri în vîrstă de 21—22 de 
ani.

— Cum v-® venit Ideea unei asemenea 
lucrări 7

— Frecventînd un cerc științific. Dar. 
Inițial, ne-am propus realizarea unul 
calculator mic, ae birou, pentru cele 
4 operații aritmetice, un tel de „abac" 
electronic, răspunde Dan Tonceanu.

— Dar pretențiile noastre au crescut 
pe parcurs. Am lucrat „văzlnd și făcînd l“, 
completează Sanda Dumitrescu, studentă 
în anul IV.

— în funcție de ceea ce realizam, ni se 
acorda mai multă încredere, mai mult 
ajutor. Trebuie să arăți că meriți, atunci 
cînd ceri ceva, adăugă Lucia Miclea, din 
același an de studii.

— Secretul, dacă există un secret al 
realizării noastre, este acela că am găsit, 
că ne-am propus un scop, accentuează 
George Ștefan, coleg de an cu cele două 
fete și cu ce! de-al cincilea membru al 
echipei, Gheorghe Sabac, care lipsește, 
din păcate, de la acest „colocviu" angajat 
In grabă. De altfel, nu autorul rlndurilor

nu formal și lucrează enorm. A construit 
un aparat de radio cu performanțe de 
nivel mondial" (George) | „El nu a văzut 
tn electronică farmecul unor jucării, ci a 
înțeles esența, a pătruns In intimitatea 
ei. Cînd privește o schemă electronică 
reușită e pur și simplu emoționat, ca In 
fața unei picturi* (Dan).

Dincolo de aceste cuvinte se simte tem
peratura înaltă a prieteniei. Descriindu-ș! 
colegul, cei patru caracterizează, de fapt, 
sensurile morale ale spiritului de echipă 
ți, totodată, se caracterizează, indirect, 
pe ai înșiși, tntrucît spun despre cel ab
sent ceea ce nu reușesc lă spună, din 
discreție și modestie, despre ei, cei pre- 
zenți Și totuși, printre meandrele Între
bărilor, se conturează cu limpezime cîte
va trăsături, ale fiecăruia și ale tuturor

în primul rînd. un spirit lucid și critic, 
esențial în orice activitate creatoare

George t în cadrul echipei am lucrat 
împreună cu Sanda la proiectul unei părți 
a calculatorului. Pe hîrtie proiectul era 
foarte frumos și de o logică fără cusur 
Dar în practică nu a mers. L-am modifi
cat pînă am ajuns la o schemă ce ni se

tății. Din pledoaria lor pentru asimilarea 
unei culturi largi, pentru formarea unei 
personalități complexe, rețin doar frazele 
lui Dan Tonceanu i „In epoca noastră in
ginerul devine un creator, or asta exclude 
ochelarii de cal. Pentru a croi un drum 
nou, trebuie să ai capacitatea de a vedea 
întregul orizont Din acest punct de ve
dere programele noastre de studiu mai 
au încă unele deficiențe"

în al treilea rînd, acești tineri și-au 
însușit o remarcabilă mobilitate de gîn- 
dire La întrebarea ce vor face mai tîrziu. 
George Ștefan dă un răspuns-surpriză i

— Nu știu Mă pasionează calculatoa
rele, dar și fizica în general.

— Tn cîțiva ani pot apărea domenii, 
tone noi de investigație, îi explică ezi
tarea Lucia Miclea Tranzistorul a apă
rut tn urmă cu 20 de ani și a revoluționat 
tehnica Noile invenții devin aplicabile 
intr-un ritm și mai rapid. De ce să te 
stabilești definitiv într-o anumită zonă 
cînd înseși știința și tehnica nu sînt sta
bile 7

Dar, există o zonă de stabilitate, de 
certitudine, cu care toți sînt de acord i

I-am spus că ar fi cazul să 
chemăm salvarea de la Sla
tina. Din nou s-a enervat și 
mi-a strigat să nu mă ames
tec.

— A treia zi — continuă 
bătrîna — nu mai puteam 
de dureri și am trimis-o pe 
o fiică de-a mea să vorbeas
că la Slatina cu soră-sa. 
Fata mea de la Slatina a 
anunțat salvarea care a ve
nit imediat. M-au luat de 
acasă și în drum spre spi
tal salvarea s-a oprit la 
dispensar. Atunci doctorița 
noastră s-a înfuriat și a în
ceput să strige r „Cine a 
chemat salvarea 7 Eu nu 
răspund. Duceți-o înapoi a- 
casă pe femeia asta, n-are 
nimic I Și să plătească dru
mul mașinii ăla care a che- 
mat-o I" Sora medicală de 
la salvare nu m-a dus aca
să i m-a dus la spital. Era 
o femeie de inimă. La spi
tal ml-au făcut radiografie 
și mi-au spus că am o frac
tură la bazin. Am stat a- 
colo șapte zile, pe urmă 
m-au trimis acasă și mi-au 
spus să stau 45 de zile ne— 
mișcată în pat. pe spate.

— Am invitat-o la noi pe 
doctorița de la Oporelu ca 
să discutăm cu ea — ne de
clară medicul Tuliu Posto- 
lache, directorul spitalului 
din Slatina. Eram nedume
riți. Voiam să aflăm de la 
ea o explicație a faptului 
că, deși au existat semne e- 
vidente ale fracturii bazi
nului, vizibile și pentru o 
soră medicală, doctorița 
nu numai că n-a solicitat 
salvarea dar s-a opus cu 
vehemență atunci cînd a 
chemat-o altcineva. Ne-a 
spus cu seninătate că... n-a 
sesizat fractura.

Mai trebuie amintit aici 
și faptul că doctorița n-a 
completat fișa accidentului 
de muncă înregistrat. Fișa 
aceasta ar fi făcut dovada 
medicală scriptică a acci
dentului, cu împrejurările 
în care s-a produs și ar fi 
constituit un act pe baza 
căruia bătrîna urma să-și 
primească drepturile bă
nești.

Planează un mare semn 
de întrebare asupra moti
vului care a îndemnat-o pe 
Magda Poliș-Drăgan să-și 
nesocotească obligațiile ofi
ciale și datoriile morale de 
medic. Să fie vorba de 
incompetență profesională 7 
In alte împrejurări, se 
pare că s-a dovedit un 
medic capabil. Să aibă

— Știți foarte bine că nu 
era cazul. Accidentul era 
prea grav ț de altfel, s-a 
produs o încălcare a legilor 
penale.

— Da, aveți dreptate... 
Dar am auzit că era vorba 
de băiatul primarului și... 
știți cum c... nu m-am bă
gat.

E limpede I Nimeni n-a 
intervenit pentru că era 
vorba de... băiatul primaru
lui. în mod sigur, legea i-ar 
fi obligat pe vinovați, In ca
zul de față tractoristul și 
președintele (intrucit părin
tele poartă răspunderea 
materială pentru faptele 
minorului) sd plătească su
mele cuvenite ca ajvctor de 
boală accidentatei. Și poate 
că decurgeau și alte conse
cințe. Absolut firesc. Dar 
nimic din toate acestea I 
în jurul cazului s-a țesut 
o conjurație a tăcerii. Și 
pentru că tăcerea aceasta 
avea un sens, iar sensul a- 
cesta țintea să adîncească 
suferințele unui om, noi o 
numim o conjurație a neo
meniei.

Dar să nu ne grăbim cu 
concluziile înainte de a cu
noaște întregul șir al fap
telor. Nu vom afla, de aici 
încolo, nimic senzațional. 
Lucrurile au continuat să 
se desfășoare după tipicul 
dinainte potrivit. Bătrîna a 
prezentat conducerii C.A.P. 
un certificat medical elibe
rat de spitalul unificat di» 
Slatina care confirma di
agnosticul : „Fractură oase 
bazin" și recomanda „scu
tire de orice efort fizic timp 
de 6 (șase) luni. Statu
tul C. A. P,,. instrucțiu
nile U. N. C. A. P. spun 
că membrilor cooperatori, 
devenlți, pentru o perioadă, 
incapabili de muncă prin 
îmbolnăvire sau accidentare 
în timpul muncii, li se poa
te acorda un ajutor echiva
lent cu pînă la 50 la sută 
din media veniturilor obți
nute de ei de la C.A.P. în 
ultimele 11 luni. Ajutorul 
se calculează la numărul de 
zile pentru care s-a acor
dat scutirea medicală. Pen
tru șase luni. Ioana Ută ur
ma să primească echivalen
tul a cîtorva zeci de zile- 
muncă. Pentru că acciden
tul s-a produs din vina con
cretă a unor persoane, fi
resc ar fi fost ca persoane
le respective, într-o propor
ție stabilită de justiție, să

efortul, voința, perseverența, lupta pentru 
a realiza, a finaliza scopul propus.

Dan : Au fost zile și săptămîni în care 
im lucrat de dimineață pînă seara în 
laborator. Cele mai grele zile sînt cele în 
care cauți.

Evident, jcesta e clștigul cel mai pre
țios il ictivității lor i descoperirea mun
cii, :u dificultățile, cu Impasurile, cu sa
tisfacțiile sale.

— Nu știm, desigur, cum vor evolua 
acești tineri, nu putem afirma că toți, sau 
măcar unul din ei va deveni un inginer 
ori savant de renume. Esențial este însă 
faptul că activitatea, realizările și con
cepțiile lor nu sînt apariții izolate.

Un dialog cu prof. dr. inginer Vasile 
Cătuneanu, decanul facultății de electro
nică și telecomunicații, relevă existența 
a numeroase cercuri și colective de cer
cetare studențești. Mai mult decît atît, 
studenții au fost atrași, alături de cadre 
didactice și specialiști din industrie, în 
realizarea unor lucrări contractate de 
unele catedre cu întreprinderi din Capi
tală, tn vreme ce alții participă la con
struirea unor tparate oentru autodotarea 
laboratoarelor.

— Dincolo de caracterul didactic, din
colo de puntea ce se realizează astfel în
tre studiul teoretic ji aplicarea practică, 
aceste activități au un Important rol edu- 
cativ, remarcă Interlocutorul nostru Stu
denții Iși însușesc spiritul de echipă și de 
colaborare, descoperă etica muncii de 
cercetare, învață să renunțe la ocupațiile 
facile fiind antrenați și stimulîndu-se re
ciproc în realizarea, în finalizarea unor 
lucrări propuse, în majoritatea cazurilor, 
de ei înșiși.

Ne bucură, bineînțeles, asemenea con
statări pe care ni Ie oferă orice facultate, 
orice institut de tnvățămînt superior din 
țara noastră Ne bucură faptul că gene
rația tinără preia, sub ochii noștri, cu se
riozitate și răspundere, ștafeta efortului, 
a muncii, a creației, într-un cuvînt : idea
lurile generației mature. Șl, mai ales, ne 
bucură certitudinea faptului că, prin com
petența, luciditatea și perseverența lor, 
asemenea tineri, din ce în ce mai mulți, 
vor duce mai departe și mai bine, vor 
urca pe noi trepte ale civilizației 
liste, Idealurile majore ale popom' 
venite, profund și definitiv, pre >r
idealuri

Paul D1ACONESCU

suporte contravaloarea »- 
cestui ajutor medical.

Dar cererea bătrînei n-a 
fost... înregistrată. După 
două luni de tăcere, con
tabilitatea C.A.P. i-a acor
dat din oficiu... 2 (două) zile 
muncă I

— Nu l-au fost socotite
— ne spune contabilul — 
decît cele șapte zile de spi
talizare.

De ce 7 E greu de price
put. în tot acest timp ni
meni din conducerea C.A.P., 
nici măcar președintele, al 
cărui fiu i-a provocat bă- 
trinei nenorocirea, n-a vizi- 
tat-o. Pe fiul ei, orb, venit 
de la Galați ca să-și ajute 
mama — așa neajutorat 
cum este el însuși — pre
ședintele l-a ocolit zile în 
șir, n-a acceptat să discute 
cu el.

— Ce curs ați dat cererii 
și certificatului medical 
prezentat de bătrîna Ioana 
Uță 7 — l-am întrebat pe 
Haralambie Ciocîrlan în ca
litatea lui de primar șl pre
ședinte al C.A.P.

— Eu nu știu de nici un 
certificat I

(„Eu cu mîna mea l-am 
dat președintelui certifica
tul medical — ne spune 
învățătorul Costică Soare. 
Mă rugase vărul meu de la 
Galați, fiul mătușii Ioana 
Uță. Cu el n-a vrut să dis
cute președintele.")

— Certificatul a ajuns, 
totuși, la dumneavoastră...

— Nu știu ce s-a hotărît.
— Cine hotărăște 7
— Consiliul de conducere.
— S-a discutat în consi

liu cererea bătrînei 7
— Nu-mi amintesc ț să 

ne uităm în registrul cu 
procese verbale.

— Era, totuși, un caz e- 
parte I

— Cîte cazuri nu se dis
cută în consiliul de condu
cere 1... Nu pot să le țin 
minte pe toate (II)

„E clar !“ — ne-am zis șl 
am renunțat să mai cerce
tăm registrele. Mai ales că
— straniu I — nu se găseau.

★
Sensul clar al Intîmplăril 

de la Oporelu i sîntem în 
fața unui flagrant abuz de 
funcție. Haralambie Ciocîr
lan a fost ales de adunarea 
generală a cooperatorilor 
președinte al C.A.P., iar Co
mitetul executiv al consi
liului popular comunal l-a 
ales în funcția de primar, 
dîndu-i învestitura de a se 
afla în fruntea satului, de 
a-i sluji și apăra interesele. 
Este încrederea maximă 
pe care oamenii satu
lui o puteau acorda u- 
nul consătean de-al lor. 
în numele acestei lin-- 
crederi, președintele ți-a 
permis ca, In văzul tuturor, 
să-și folosească învestitura 
pentru a mușamaliza o în
călcare a legilor, pentru 
a-și apăra un interes perso
nal, egoist, cu prețul unui 
gest inuman, cu prețul ne
dreptății. Și a găsit în a- 
ceastă condamnabilă acțiu
ne și susținători — oameni 
care, Incălcîndu-și îndato
ririle, l-au ajutat să izbin- 
dească și să persevereze in 
neomenie.

...Zilele trecute am citit 
o știre în care se spunea că 
primarul unui oraș dintr-o 
țară oarecare s-a amendat 
singur pentru o infracțiu
ne minoră (a tulburat, noap
tea, liniștea unei străzi). 
Desigur, primarul acela știa 
în ce fel se clădește auto
ritatea celui pus în fruntea 
unei colectivități, adică știa 
că autoritatea funcției iși 
trage seva din autoritatea 
morală a celui ce o înde
plinește. Am ținut să reac
tualizez această știre pen
tru uzul personal al prima
rului din Oporelu și pentru 
forurile îndreptățite să-i 
cîntărească, Iui și celor im
plicați în cazul de fată, fan
tele.

Mihai CARANFIL

Un om foarte ocupat

Desen de I. Dogar MARINESCU
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FAPTUL

DIVERS
Buletinul 
dv. ?

V-ați pierdut — să presupu
nem — buletinul de identitate. 
Care este prima reacție ? Vă a- 
dresați, de îndată, serviciului de 
evidență a populației ? Așa ar 
fi normal. Dar... De la vorbe la 
fapte, e drum lung ! Lunar peste 
o sută de persoane din Capi
tală îți pierd actele de iden
titate. Cîte dintre ele declară 
în termenul legal (48 de ore) 
pierderea 7 Puțini, foarte puțini I 
Ceilalți — majoritatea — rămîn 
în espectativă. O săptămînă, do
uă, uneori luni de zile. Există, 
se pare, și un record în materie. 
Neculai Alexandru din comuna 
Gura Vadului (Harghita) și-a 
scos buletin în anul 1960. Insă 
nu s-a prezentat să-l ridice. De 
zece ani buletinul îți așteaptă 
posesorul, iar stăpînul este, tot 
de zece ani, fără... identitate. 
Problema ridică un dublu as
pect. Mai întîi, unde este răs
punderea civică, datorată de fie
care persoană în parte ți, în al 
doilea rînd, cum este posibil ca 
un cetățean să trăiască în colec
tivitate, uneori ani de zile, fă
ră un singur act care să-i do
vedească identitatea 7 Fiind vor- 
ba de evidența populației, aspec
tul trebuie să rămînă în „evi
dența" tuturor.

„S-a ars44!
— Săriți, săriți! Arde magazia 

bufetului ! — au strigat inspăi- 
mintați, într-o zi, cetățenii din 
comuna Doicești, județul Dîm
bovița.

— Săriți, săriți ! Arde bufe
tul I — au dat alarma, a doua 
zi, aceiași cetățeni. Credeau că 
este „isprava" vreunui che
fliu, care aruncase, neglijent, 
țigara. N-au găsii nici urmă de 
chefliu sau de țigară. Au găsit, 
in schimb, o lipsă în inventarul 
bufetului, de 89 000 lei. Și, bine
înțeles, pe gestionarul Mircea 
Mocănescu, care, vrlnd să ardă 
urmele fraudei, a încercat să 
dea foc magazinului. Focul a 
fost stins, dar infractorul, „s-a 
ars".

În instanță
9

Constantin Doru (Ploiești, str. 
Alexandru cel Bun 12 — medic 
militar în rezervă), și Stancu 
Cuvuia ulii Capjuaiă, aveau 
îndatoriri profesionale și u- 
mane deosebite. Cum ți le-au 
respectat 7 Primul a fost 
surprins în flagrant de în
trerupere ilegală de sarcină, fi
ind anchetat de organele procu
raturii militare pentru Băvîrși- 
rea mai multor fapte de acest 
gen Cocora, și el medic, se face 
vinovat de complicitate. încă un 
amănunt: locuința unde se e- 
fectuau întreruperile de sarcină 
era pusă la dispoziție de Gheor
ghe Topșea, care, prin funcția 
pe care o îndeplinea, era da
tor să vegheze la respectarea le
galității. Desigur, justiția va a- 
precia și sancționa cum se 
vine aceste grave încălcări 
legii ți eticii profesionale.

Cocora din Capitalâi

cu- 
ale

„Tinerii 
arheologi44

InIn urmă cu cîteva luni 
centrul satului Damian (Dolj) a 
apărut un șantier arheologic, 
înarmați cu uneltele necesare 
un grup de tineri au pornit la 
lucru. Și roadele s-au arătat. 
Mai lnfti, două puternice 
contraforturi, apoi zidurile u- 
nei vechi biserici feudale, exis
tentă în aceste locuri încă din 
secolul al XVIII-lea. Cu miga
lă, ei au adunat fragmente de 
picturi interioare, obiecte din 
ceramică și bronz, precum și 
fragmente de inscripții etc. 
Toate obiectele au fost apoi 
transportate cu grijă la muzeul 
școlii. Pentru că, am uitat să vă 
spunem, arheologii nu sînt alții 
decît elevii școlii generale din 
Damian, membri ai cercului „Ti
nerii arheologi" care, în felul 
acesta, au descoperit un plăcut 
și instructiv mod de petrecere 
a timpului liber. Felicitări.

Afacere...
pe roate

Cu cîțiva ani în urmă, Gheor
ghe lonescu, mecanic frigoteh- 
nist la întreprinderea „Rom- 
trans* din Capitală, își procură, 
din străinătate, un autoturism. 
Direcția vămilor îi aprobă cum
părarea mașinii și, după șase 
luni, posesorul el o vinde cu 
35 000 lei. Urmarea : o altă 
cerere prin care solicită... cum
părarea unui nou autoturism. Și 
de data aceasta direcția vămi
lor îșl dă cu ușurință (avea do
vada scopului pentru care fu
sese cumpărată prima mașină I) 
avizul. Inutil să mai spunem că 
ți acest autoturism a fost vîn- 
dut, scurt timp după achizițio
nare cu 45 000 de lei. Nu însă 
înainte ca posesorul ei să-și 
cumpere un alt autoturism pen
tru care plătește... 55 000 Iei. 
Ce-ar mai fi de adăugat ? Am
prenta legală pe care fiecare 
dintre aceste tranzacții o poar
tă îngreunează intervenția or
ganelor de anchetă penală. Dar 
fără „ajutorul" din afară, acor
dat de cutare sau cutare func
ționar, asemenea afacere...', pe 
roate, dar în flagrantă contra
dicție cu normele etice, n-ar fi 
fost posibilă.

deRubricd redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 
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PENTRU CĂ

CARĂ...

In ultimii ani, în municipiul Cra
iova au fost construite și date în 
folosință aproape 6 000 de aparta
mente proprietate de stat și peste 
1 300 de apartamente proprietate 
personală. Ritmul construcțiilor de 
locuințe și obiective social-culturale 
este în continuă creștere. în cursul 
acestui an sînt planificate a se ri
dica alte circa 2 000 de apartamente 
proprietate de stat și — prin credite 
pe termen lung, acordate de stat ce
tățenilor — aproape 1000 de apar
tamente proprietate personală. Acest 
volum important de lucrări pune 
In fața întreprinderilor de cons
trucții probleme deosebite în ceea 
ce privește respectarea termenelor 
și calitatea construcțiilor.

Numeroși cetățeni din Cra
iova, chiriași în locuințe proprietate 
de stat, ca și dintre cei care și-au 
construit locuințe cu ajutorul cre
ditelor s-au adresat redacției zia
rului nostru, sesizînd deficiențe de 
asemenea natură. în numele locata
rilor asociației C.T.2, cartierul Va
lea Roșie, președintele asociației, 
Constantin Dolea, ne scrie; printre 
altele, că la data dării în felosință 
a blocurilor 1 și 3, centrala termică 
nu funcționa, incit nu a fost po
sibilă verificarea instalațiilor de apă 
caldă menajeră și a instalațiilor de 
încălzire. Nu erau terminate nici 
căile de acces spre blocuri și spre 
centrala termică. De la 17 octombrie 
1969 — data dării în folosință — 
s-a constatat că în multe aparta
mente plouă, caloriferele curg, iar 
unele nu se încălzesc deloc.

O deplasare la fața loeulu! ne-a 
confirmat în întregime cele sesi
zate și, în plus, a scos la iveală 
alte necazuri, mai recente, ale lo
catarilor ; în numeroăse apartamen
te se observă puternice infiltrații de 
apă prin pereți. Am adus la cu
noștința tovarășului Cezar Georges
cu, inginer-șef la șantierul nr. I 
Craiova din cadrul Trustului de 
construcții locale Dolj, constatările 
noastre. La început, interlocutorul 
nostru a căutat să arunce vina po 
locatari, care — cică — nu aeri
sesc șl nu îngrijesc cum trebuie lo
cuințele. Pupă ce am vizitat însă 
împreună cîteva din apartamentele 
cu defecțiuni, ne-a dat imediat tot 
felul de explicații tehnice i „Infil
trațiile de apă se datoresc mai ales 
faptului că îmbinarea panourilor se 
realizează prin monolitizări cu be
ton de înaltă structură, fără ca
racteristici de termo-izolații. Aceste 
locuri constituie punți de frig și, de 
aceea, se produce condensul. Alte 
condensuri provin și de la faptul 
că panourile prefabricate nu sînt 
de calitate corespunzătoare, au fi
suri încă de la fabricație". Cum 
s-ar spune, din punct de vedere 
tehnic specialiștii constructori' cu
nosc cauzele defecțiunilor. Rămîne 
să se găsească soluția ca ele să fie 
și remediate. Trăgînd această con
cluzie, nu putem totuși să ne abți
nem de la o întrebare firească: nu 
ar fl fost normal să se lucreze în 
așa fel încît să fie evitate neajun
surile ?

Multe din deficiențele constatate 
pe parcurs sau în perioada de ga
ranție au fost sesizate de diriginții 
de șantiere. Aceștia însă, în loc 
să ia măsuri pe loc pentru reme
dierea lor, se mulțumesc, în cele 
mai multe cazuri, să le aducă la 
cunoștința I.C.F.L. sau O.C.L.P.P. 
Acestea, la rîndul lor, sesizează În
treprinderea de construcții și con
siliile populare municipal și jude
țean, prin adrese care nu fac decît 
să inventarieze defecțiunile consta
tate. Constructorul își vede mai de
parte de treabă în ritmul și ma
niera obișnuită, fără să-l deranjeze 
repetatele avertismente „severe", pe 
care i le adresează în scris repre
zentantul beneficiarului. Și fiecare 
consideră că și-a făcut datoria.

Care este părerea tovarășilor din 
conducerea I.C.F.L. și O.C.L.P.P. 7 
Iată ce ne-a relatat inginerul Mir
cea Duțulescu, directorul I.C.F.L.

Craiova i „Blocurile prezentate la 
recepție au defecțiuni pe care comi
sia le constată și convine cu cons
tructorul să le remedieze. Construc
torul le tărăgănează. Intre timp, se 
mută locatarii și încep discuțiile. 
Trec uri an-doi pînă se remediază 
defecțiunile, iar în unele cazuri re
medierile durează chiar mai mult".

Desigur, este un fapt pozitiv că 
factorii responsabili cunosc neca
zurile locatarilor, ba chiar și cauzele 
lor. De neînțeles este însă, cu atît 
mai mult în asemenea condiții, ușu
rința cu care atît reprezentanții con
siliului popular municipal, cît și cei 
ai O.C.L.P.P. privesc modul cum se 
face recepția locuințelor. Instrucți
unile pentru aplicarea actelor nor
mative care reglementează recepția

La recepția 
noilor locuințe 

orașul 
Craiova

lucrărilor de construcții șl montaj 
(H.C.M. 1003 din 16 decembrie 1964) 
sînt foarte clare în ce privește mo
dul șl fazele recepției lucrărilor, 
componența comisiei, sarcinile și 
procedura de instituire, de convo
care și de lucru a acesteia, sarci
nile beneficiarului și executantului 
privind remedierea deficiențelor etc. 
Nu stă în intenția ngastră de a reda 
punct cu punct prevederile respec
tive, consîderin.d — sau, în. orice 
caz, presuptmîhd — că factorii de 
resort le cunosc. Ni se pare totuși 
util să insistăm asupra unui pasaj 
anume din instrucțiuni. „Comisia de 
recepție — se spune — lucrează în 
mod valabil numai în prezența pre
ședintelui, a tuturor membrilor și a 
secretarului..."

Firesc, deci, ca atunci cînd lip
sește președintele, lucrurile să se 
complice. „în aceasta rezidă, după 
părerea mea — ne-a spus inginerul 
Valeriu Rădulescu, șeful O.C.L.P.P., 
—principala cauză a multor ne
ajunsuri semnalate în momentul de 
față la recepție."

Pe masa de lucru a Ing. Rădu
lescu se află procesul verbal de 
recepție a unui bloc, purtînd data 
de 15 ianuarie. Din semnăturile ce
lor care trebuiau să ia parte la 

. recepție lipseau mai multe, dar în 
primul rînd a președintelui comi
siei. Cum e posibil acest lucru 7 
Aproape cu regularitate — ne-au 
relatat interlocutorii noștri — ingi
nerul lancu Penteș, vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Craiova, în calitate de președinte 
al comisiei de recepție (ca și pre
decesorii săi), nu ia parte la re
cepții, invocînd tot felul de cauze 
care de care mai obiective. Atunci, 
cum se procedează 7 Contrar in
strucțiunilor, comisia, dacă se mai 
poate numi așa, merge să facă re
cepția. în lipsa președintelui, care 
ar trebui să fie reprezentantul exi
gent al beneficiarului, începe toc
meala între reprezentanții consiliu
lui popular și cei ai constructorului. 
Tot cibndănindu-se astfel, la un mo
ment dat trece termenul de dare în 
folosință. Și atunci, indiferent dacă 
obiectivul este sau nu bun de re
cepție, forul tutelar — consiliul 
popular județean — cît și construc
torul trebuie să raporteze îndepli
nirea planului. In acel moment, 
soarta clădirii este pecetluită : fie 
că vor sau nu, I.C.F.L. sau 
O.C.L.P.P. sînt nevoite să semneze 
actul de recepție. De aicî înainte 
lanțul formalismului continuă. Ini
țial, procesul verbal de recepție se 
întocmește într-o ciornă, după care 
urmează alcătuirea sa definitivă. în

multe cazuri, atît ciorna cit și 
exemplarul definitiv, în Ioc să fie 
alcătuite în plenul comisiei, se fac 
de către secretarul acesteia, după 
care încep peregrinările pe la mem
brii comisiei după obținerea sem
năturilor, spre a se da actului for
ma legală. în multe cazuri, respec
tivii membri semnează procesul 
verbal, fără să fi făcut recepția Ia 
fața locului, asumîndu-și, de fapt 
o răspundere de a cărei importanță 
nu sînt, pare-se, convinși. Conse
cințele însă le suportă, din păcate, 
locatarii, și nu cei care cu atîta ușu
rință au semnat în numele lor. 
După ce constructorul a obținut 
semnătura de recepție, în ciuda 
obligațiilor precise ce-i revin, cu 
greu mai poate fl prins să facă re
medierile necesare.

Intr-o discuție ulterioară cu tov. 
îng. lancu Penteș, acesta ne-a re
latat că el este toată ziua pe șan
tiere și cunoaște defecțiunile pe ca
re nu le admite la recepție. In ceea 
ce privește participarea la comisie, 
ne-a declarat textual : „Nici n-am 
să pot vreodată să particip la toa
te comisiile. Ar însemna să stau 
numai în comisii de recepție, ori 
eu mai am și alte treburi".

Firește, este un argument ce 
poate fi discutat. Dacă un aseme
nea punct de vedere este admis de 
forurile locale, este neapărat ne
cesar să se găsească o altă for
mulă. In nici un caz nu se poate 
admite existența unui președinte 
doar cu numele.

în spiritul reglementărilor în vi
goare, presa a precizat în repetate 
rînduri că actul semnării procesului 
verbal de recepție nu este o simplă 
formalitate, ci un moment hotărîtor 
pentru soarta viitoarelor locuințe, 
pentru care se fac investiții consi
derabile. Cu toate acestea, se vede 
limpede că exigența celor puși să 
vegheze la îndeplinirea unor hotă- 
rîri de stat continuă să fie extrem 
de scăzută, provocînd daune grave 
atît intereselor statului, cît și celor 
ale cetățenilor. Concluzia este una 
singură : cei ce nu respectă legea 
să suporte consecințele — atît mo
rala, cît și materiale 1

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteiî*

In diferite scrisori so
site ia redacție, numeroși 
cititori solicită lămuriri în 
legătură cu modul în care 
se stabilește vechimea în 
muncă a angajaților. Tot
odată, semnatarii unora 
dintre aceste scrisori aduc 
în discuție unele cazuri de 
interpretare și aplicare 
greșită a normelor legale 
în vigoare referitoare la 
determinarea vechimii în 
muncă a angajaților, în 
funcție de care, după cum 
se știe, aceștia beneficiază 
de o serie de drepturi i 
pensie, concediu de odih
nă, sporurile de salariu etc. 
In cele ce urmează ne vom 
opri asupra cîtorva aspec
te ale acestei probleme, 
care prin însăși natura ei 
prezintă o importanță deo
sebită atît pentru salariațl 
cît și pentru unitățile în 
care lucrează ei.

Vechimea în muncă, po
trivit legii, cuprinde toate 
perioadele de timp în care 
o persoană a activat în ca
litate de angajat, indiferent 
de felul contractului de 
muncă sau de modul și 
cuantumul remunerării. 
Deci, ia baza calculului ve
chimii în muncă stă exis
tența unui contract de 
munoă. Totuși, sînt și îm
prejurări în care, deși o 
persoană nu a prestat 
muncă efectiv, în virtutea 
legii, perioadele respecti
ve se includ în vechimea 
în muncă. Iată un aseme
nea caz : „Sînt angajatul 
Direcției județene de poștă 
și telecomunicații Argeș 
din anul 1943 — ne scrie 
Petre Moisescu dîn.Cîmpu- 
lung. La un an după an
gajare, am fost mobilizat 
pînă Ia 31 octombrie 1945, 
cînd ml-am reluat servi
ciul la aceeași instituție. 
Acum sînt aproape de pen
sionare. Am cerut unității 
al cărei salariat sînt să-mi 
clarifice problema vechi
mii mele în muncă, dar mi 
s-a răspuns că nu mi se 
poate considera vechime în 
cîmpul muncii, timpul cît 
am fost mobilizat".

în acest caz, răspunsul 
respectiv contravine preve
derilor legale în vigoare. 
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 252/967, în art. 

30, alin. 1. lit. b, prevede că 
se consideră vechime în 
muncă și timpul cît un sala
riat „a îndeplinit serviciul 
militar în termen, a fost con
centrat, mobilizat sau a 
fost prizonier", iar în te
meiul art. 133, lit. a din Co
dul muncii, pe perioada cît 
angajatul satisface obliga
țiile militare, vechimea în 
muncă este neîntreruptă. 
De altfel, H.C.M. nr. 252/ 
967 cuprinde tn art. 29 și

30 ți alte situații, care de 
asemenea sînt considerate 
vechime în muncă i tim
pul cît angajatul se află în 
incapacitate temporară de 
muncă | se 
cediu de 
potrivit 
din țară pentru 
ma soțul trimis 
siune permanentă 
inătate | nu a lucrat din 
cauza desfacerii contrac
tului de muncă, dacă aceas
tă măsură a fost anulată ul
terior ca ilegală etc.

află în 
studii, 

legii |

con- 
acordat 
lipsește 

a-și ur- 
în mi- 
în stră-

deci în nici un fel vechi
mea în muncă. Și acum să 
trecem la întrebarea pro- 
priu-zisă. Vechimea neîn
treruptă In muncă in ace
eași unitate este reglemen
tată de anexa VII la H.C.M. 
nr. 914/968. Angajatele care 

au Încetat activitatea, fiind 
gravide sau pentru a-și 
crește unul sau mai mulți 
copii pînă la vîrsta de 7 
ani, așa cum se arată și la 
punctul IV alin. 1 lit. j din 
anexa VII la actul norma
tiv amintit mai sus, bene-

PE TEME JURIDICE

pre- 
spe- 
care

„U.P.S.O.M.". Iată o 
scurtare cu rezonanțe 
cifice. O prescurtare 
sugerează chimiștilor — și 
nu numai lor — existența 
binecunoscutei Uzine de 
produse sodice din Ocna 
Mureș, care din sare, calcar 
ți cocs — materii prime de 
bază — realizează soda 
caustică, bicarbonatul de 
sodiu, ionosilul și alte sor
timente solicitate de nume
roși beneficiari din țară și 
de peste hotare.

Ce reprezintă pentru ora
șul Ocna Mureș prezența a- 
cestei uzine este lesne de 
înțeles. Se cunoaște faptul 
că în urmă cu vreo 74 de 
ani, zăcămintelor de sare 
gemă de pe valea Mure
șului li s-a dat o primă 
valorificare la Uioara, ora
șul de azi. Anul trecut, va
loarea producției globale a 
uzinei a fost de circa 10 
ori mai mare în compara
ție cu cea din anul națio
nalizării. Rezultatele sale 
meritorii în îndeplinirea 
planului, preocuparea pen
tru dezvoltarea producției și 
îmbunătățirea calității pro
duselor, activitatea intensă 
a serviciului propriu de 
cercetări îi conferă uzinei 
un loc de prestigiu în ra
mura chimiei. Datele de 
care dispunem în această 
privință sînt elocvente. După 
cum ne-a informat tov. ing. 
Aurel Lazăr, directorul uzi
nei, colectivul întreprinderii 
pornește, pe de o parte, de 
la ideea că numai produ
sele cu caracteristici calita
tive înalte asigură valorifi
carea superioară a fiecărui 
gram de substanță utilă, iar, 
pe de altă parte, se stră-

X

duiește să ofere la export 
numai mărfuri competitive.

Calitatea unui produs 
chimic, după cum se știe, 
este determinată de gradul 
de puritate, de conținutul 
cît mai ridicat de substan
ță activă. In vederea rea
lizării acestui deziderat, în 
cadrul uzinei s-a luat un

Din mal multe scrisori 
am desprins unele aspecte 
legate de stabilirea vechi
mii neîntrerupte în mun
că în aceeași unitate, pen
tru clarificarea cărora, 
ne-am adresat tov. Cons
tantin Agache, consilier 
juridic țef în Ministerul 
Muncii.

— In ce condiții benefi
ciază de vechime neîn
treruptă în muncă în ace
eași unitate angajatele care 
au întrerupt activitatea o 
anumită perioadă, în sco
pul îngrijirii copiilor mici 7

— înainte de a răspunde 
la această întrebare aș dori 
să fac o paranteză. După 
cum se știe, salariatele cu 
copii miei, în vederea creș
terii și îngrijirii copiilor 
pînă la vîrsta de 7 am, pot 
lucra pe o anumită perioa
dă numai o jumătate de 
normă. Trebuie spus, însă, 
că timpul respectiv li se 
consideră (art. 39, alin. 3 
din legea nr. 27/966, repu
blicată) ca timp lucrat cu 
r.ormă întreagă, neafectînd

ficîază de vechime neîn
treruptă în aceeași unitate. 
Acest drept însă, îi se re
cunoaște numai dacă dove
desc cu actele de naștere 
ale copiilor, că în perioa
da cit nu au lucrat au avut 
copii mici pînă la 7 ani și 

dacă s-au reîncadrat în 
muncă în termen de 3 luni 
de Ia data cînd copilul a 
împlinit vîrsta de 7 ani. 
De asemenea, trebuie pre
cizat; că este necesar ca 
reîncadrarea să se facă Ia 
aceeași unitate de unde sa
lariata respectivă a plecat. 
Dacă acest lucru nu mai 
este posibil, unitatea în 
cauză trebuia să confirme 
în scris că nu are post în 
care să o reîncadreze. 
Pentru cazurile anterioare 
aplicării H.C.M. nr. 914/968, 
vechimea în aceeași uni
tate se consideră neîntre
ruptă chiar ți în cazul cînd 
angajatele s-au reîncadrat 
în altă unitate decît cea In 
care lucraseră mai înainte. 
In toate aceste situații, ca 
ți în altele prevăzute

anexa VII, deși vechimea 
in unitate se consideră ne
întreruptă, perioada in 
care nu s-a depus activita
te, nu se ia în calculul 
anilor la stabilirea sporu
lui de salariu ce se acordă 
pentru vechimea neîntre
ruptă în aceeași unitate.

— Sînt numeroase situa
țiile, cînd unii salariațl 
sînt transferați de unită
țile în care lucrează în al
te locuri de muncă. în a- 
ceste cazuri, ei mai bene
ficiază de continuitatea în 
muncă în aceeași unitate 7

— Trebuie să facem mai 
întîi distincția necesară 
între transferarea la ce
rerea angajatului și trans
ferarea în interesul servi
ciului. In primul 
vechimea neîntreruptă 
aceeași unitate nu 
mai menține, pe cîtă vre
me transferul făcut în 
interesul serviciului nu în
trerupe continuitatea în 
muncă în aceeași unitate. 
Tot în această ordine de 
idei, vechimea în muncă 
în aceeași unitate se con
sideră neîntreruptă (potri
vit pct. IV (1) lit. h din a- 
nexa VII la HCM nr. 914/ 
968 șl în cazul în care an
gajatul a încetat activita
tea ca urmare a desfacerii 
contractului său de muncă 
în temeiul art. 20, St. b din 
codul muncii, dacă s-a re
încadrat în termen de 90 
zile de la această dată. în 
această situație angajatul 
beneficiază atît de dreptu
rile care derivă din vechi
mea neîntreruptă în muncă 
(concediu de odihnă, aju
toare de la asigurările so
ciale, alocație de stat pen
tru copii etc.), cît și de 
dreptul la sporul de sala
riu pentru vechime neîn
treruptă în muncă în ace
eași unitate prevăzut în 
actul normativ mai sus a- 
mintit.

— Un grup de salariațl, 
din orașul Ploiești, care au 
trecut din cadrul coopera
ției meșteșugărești în în
treprinderi socialiste dc 
stat doresc să- afle dacă 
pot beneficia de continuita
te în muncă în aceeași 
unitate. Vă rugăm să ne 
spuneți, ce prevăd regle
mentările în vigoare în a- 
cest sens 7

— In legătură cu această 
situație, potrivit anexei 
VII la H.C.M. nr. 914/968, 
trecerea dintr-o cooperati
vă meșteșugărească, într-o 
unitate de stat, nu se con
sideră transferare în in
teresul serviciului și ca 
atare nu dă dreptul la be
neficiul sporului pentru ve

chime neîntreruptă în mun
că în aceeași unitate.

Gheorghe PIRVAN

Noul hotel „Napoca* din Cluj Foto : Gin Vințilă

de magneziu — tehnice și 
farmaceutice — fabricate 
aici din materii prime in
digene, după un procedeu 
original, brevetat anul tre
cut ca invenție.

Activitatea de cercetare 
eu caracter aplicativ urmă
rește lărgirea gamei de 
produse, între sortimentele

soda calcinată, soda causti
că, bicarbonatul de sodiu, 
silicatul de sodiu solid, io
nosilul și sărurile de mag
neziu, produse contractate 
cu numeroși beneficiari din 
țară și de peste hotare; 
produsele ei se numără 
printre cele fabricate în 
proporții de masă și la un

vastă arie de întrebuin- 
afinna fără

LA OCNA MUREȘ

Calitatea produselor
pe primul plan

complex de măsuri menite 
să asigure creșterea procen
tului de sodă calcinată ex- 
trasuperioară pînă la 98 la 
sută din totalul producției 
de sodă calcinată și pînă 
la 40 la sută a procentului 
de sodă caustică superioa
ră. Atingerea acestor cote 
situează cele două produse 
principale ale uzinei, mult 
solicitate la export, la ni
velul celor mai bune pro
duse similare pe plan mon
dial. în atenția colectivului 
uzinei se află, de asemenea, 
ridicarea calității sărurilor

lncluzîndu-se silicatu) 
sodiu diatomitic, nece- 
în industria constructoa- 
de mașini, oxidul de

noi 
de 
sar 
re . .
magneziu (magnezita), util 
la fabricarea cărămizilor 
super refractare cromo-mag- 
neziene și magnezitice, pen
tru care se elaborează un 
procedeu original, și carbo- 
natul de calciu furajer pen
tru agricultură.

In nomenclatorul de fa
bricație al Uzinei de pro
duse sodice din Ocna Mu
reș se înscriu anul acesta 
22 do produse, între care

preț de cost dintre cele 
mai scăzute.

Pentru respectarea ter
menelor de livrare prevă
zute în contracte, conduce
rea uzinei a inițiat o evi
dență riguroasă, urmărită 
zilnic. Corectitudinea și 
conștiinciozitatea sînt atri
butele esențiale în munca 
acestui colectiv, care a în
țeles că prestigiul se cuce
rește și se menține prin 
livrarea în timp util a pro
duselor, la un înalt nivel 
calitativ. Produsele uzinei 
din Ocna Mureș au o foar-

te 
țâre. Putem 
exagerare că nu este dome
niu de activitate al econo
miei și al vieții de toate 
zilele în care produse
le cunoscute sub marca 
„U.P.S.O.M." să nu aibă 
utilizare într-un fel sau al
tul. In siderurgie, de pildă, 
soda se folosește ca fon
dant desulfurant și epurant; 
soda intervine, de asemenea, 
în metalurgia neferoaselor. 
Carbonatul de sodiu este 
„înghițit" în mari cantități 
de industria textilă și în 
numeroase alte domenii. 
Soda, sub diferitele ei for
me, ocupă un Ioc important 
în fabricarea unor produse 
farmaceutice, alimentare, de 
uz casnic și gospodăresc.

In acest an s-a început 
o lucrare de investiții de 
mari proporții pentru mă
rirea capacității de produc
ție a uzinei cu 50 000 tone 
sodă calcinată sxtrasupe- 
rioară. încă o mărturie ce 
se adaugă celorlalte care 
atestă drumul ascendent pe 
care merge constant uzina 
din Ocna Mureș. După bu
letinul statistic al UNESCO, 
țara noastră se află pe locul 
2 în lume în privința volu
mului exportului produselor 
sodice, uzina din Ocna Mu
reș ocupînd un loc impor
tant în aoeastă privință. E'.a 
exportă produsele sale din 
anul 1950 și în toți acești 
ani nu a înregistrat nici o 
reclamație la adresa cali
tății acestora.

Aurelia GOLIANU

Asupra modulul de folosire a ca
pacității autovehiculelor aruncă o lu
mină semnificativă datele culese în 
cadrul unei acțiuni comune, între
prinse de organele miliției și cele 
ale Inspecției republicane auto din 
Ministerul Transporturilor, în luna 
decembrie 1969. Referindu-ne numai 
la punctele care ne interesează, vom 
arăta că din cele circa 50 000 de au
tovehicule oprite pentru control pa 
drumurile țării, 4 847 au fost găsite 
circulînd fără încărcătură. La un par
curs mediu obișnuit pentru mașinile 
autobazelor, asta înseamnă un mi
nus de patru milioane tone/kilometri 
mărfuri transportate, sau o valoare 
de 3,2 milioane Ici nerealizată. Pa
ralel, au fost depistate 7 350 de ve
hicule transportînd mărfuri și per
soane fără forme legale. Ce înseam
nă aceasta ? Abuzuri, mal mari sau 
mal mici, comise de conducătorii 
auto, care merg de la întocmirea gre
șită sau neîntocmirea actelor și pînă 
la frecvente transporturi clandestine 
de persoane și mărfuri. Peste 1 000 
de. camioane au fost, într-o noapte, 
lipsă la apel din garajele și autoco- 
loanele întreprinderii de transporturi 
Pitești : erau garate — în pofida pre
vederilor legale — prin comune, la 
șoferi acasă. Pentru controlul activi
tății conducătorilor auto se folosesc, 
printre altele, și foile de parcurs. Dar 
la unele unități ele au devenit nu 
mijloace de control, ci dc acoperire 
a învîrtelilor la care se dedau unii 
șoferi. Astfel, conducătorul auto 
Gogu Gheorghe, de la întreprinderea 
de transporturi Brașov, a fost găsit 
cu călători și mai multe foi de par
curs în alb, atît pentru autoturism 
cît și pentru autocamion. Nici la o 
lună după ce a fost depistat de că
tre organele de control, cei care l-au 
pus la dispoziție foile în alb nu fu
seseră sancționați. Prea des încă or- 
§ anele miliției se rezumă la amen-
area șoferului, fără să tragă la 

răspundere și pe cei care le facili
tează folosirea abuzivă, cu daune 
pentru stat, a mașinilor.

Utilizarea nerațională a parcului 
de mașini influențează direct asupra 
prețului de cost al transporturilor. 
In numeroasele unități auto mai 
mici ale parcului așa-zis intern, a- 
cest preț de cost variază foarte mult. 
Astfel, la Trustul de construcții din 
Alexandria, tona/km costa 3,50 lei, la 
întreprinderea de industrie locală din 
Alexandria — 2,32 lei, la Combina
tul chimic Făgăraș — 1,56 lei. Ase
menea costuri par a nu supăra pe 
nimeni, deși tarifele medii de trans
port în unitățile mari, mai bine or
ganizate, aparținînd Ministerului 
Transporturilor, sînt în jur de 90 de 
bani ; se înțelege că asemenea ta
rife asigură și beneficii importante, 
deoarece multe autobaze realizează 
transporturile la un preț 
mai scăzut, sub 80 de bani 
ori, chiar sub 50 de 
lometru.

La nivelul sutelor 
vehiculate zilnic în 
nități din țară, din toate sectoarele 
de activitate, prețurile de cost ridi
cate, amintite mai sus, generează o 
risipă de ordinul multor zeci de mi
lioane. De ce nu 1 se pune stavilă ? 
Explicația e simplă t în majoritatea 
absolută a acestor unități, transpor
tul auto fiind un auxiliar al produc
ției, care intervine cu o pondere re-

bani la
de cost 
și, une- 
tonă/ki-

de tonede mii 
numeroasele u-

lativ mică în ansamblul cheltuielilor, 
practic nici nu se urmărește realiza* 
rea de economii la acest capitol.

Cum ar putea să fie puse în valoa
re rezervele considerabile existente 7 
Toți interlocutorii noștri sînt de a- 
cord că principala măsură <le rațio
nalizare ar constitui-o concentrarea 
parcului în unități mari, care să per
mită realizarea și chiar depășirea ac
tualilor indici de exploatare atinși 
în unitățile Ministerului Transportu
rilor. De asemenea, se impune stabir 
lirea unor indici minimi obligatorii 
de exploatare pentru fiecare unitate, 
care să justifice pretenția la un anu
mit număr de vehicule. O altă cale 
de urmat este aceea a specializării 
mai stricte a parcului, cît și a trans
portului. „Astfel, toate transporturi
le de mărfuri interurbane auto ar 
putea fi concentrate la unitățile Cen
tralei transporturilor auto, iar ce
lelalte unități să fie dotate numai cu 
mașini speciale ți cu cele strict ne
cesare procesului de producție" — 
este de părere ing. Dumitru Sîmio- 
nescu, director adjunct al I.T.A. 
București. „La scara orașelor — ne 
sugerează tov. Iulian Rusu, director 
la I.T.A. Brașov — pentru transpor
turile locale sau pe anumite zone, 
mașinile ar putea fi concentrate la 
nivelul unor combinate industriale, 
sau în unități de deservire locală 
generală, deținătorul parcului fiind 
o unitate a întreprinderii de trans
porturi auto sau o altă unitate spe
cializată".

Exprimînd sintetic părerile inter
locutorilor noștri, ele vizează trece
rea de la exploatarea extensivă a 
parcului auto Ia o exploatare inten
sivă, rațională și științifică a aces
tuia. Aceasta presupune însă rezol
varea prealabilă a cîtorva probleme 
de care depinde activitatea mai efi
cientă a parcului auto : introducerea, 
Ia nivelul cerințelor, a schimbului al 
doilea pe autovehicule în unitățile 
Ministerului Transporturilor ; organi
zarea pe scară largă a lucrărilor de 
Întreținere în timpul nopții ; recru
tarea și pregătirea corespunzătoare a 
șoferilor necesari, știut fiind că în 
principalele centre industriale ale 
țării — București, Brașov, Galați, 
Hunedoara, Reșița — se resimte o 
lipsă acută a acestora. De asemenea, 
se impune corelarea fabricației de 
autovehicule de către Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini cu 
producția corespunzătoare de piese 
de schimb și subansamble de mare 
uzură, ca și respectarea de către in
dustria chimică a contractelor pen
tru livrarea anvelopelor.

Cu privire la modul optim de or
ganizare în viitor a transporturilor, 
la ministerul de resort se fac, 
deocamdată, studii pentru ridicarea 
eficienței economice a întregului para 
și se elaborează normative de folo
sire a autovehiculelor pentru diver
șii deținători. Nu încape îndoială că 
aceste studii sînt bune, necesare, ur
măresc fundamentarea științifică a 
viitoarelor măsuri. Dar se știe din 
experiență că studiile prea lungi sînt 
deseori și cauze ale amînării unor 
măsuri insistent cerute de viață. Fă- 
cîndu-ne ecoul părerilor exprimate 
de interlocutorii noștri, propunem 
rezolvarea problemelor amintite și 
experimentarea la scară locală a pro
punerilor făcute. Rezultatele practi
ce obținute vot sprijini studiile și 
vor duce la o promovare operativă a 
celor mai bune soluții.
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JUDEȚEAN
PRAHOVA

Toate
întreprinderile

cu planul
îndeplinit

ju-Colectivele industriale din . 
detul Prahova au Încheiat luna 
ianuarie cu rezultate remarca
bile i planul producției globale 
și marfă a fost îndeplinit în 
proporție de 102.1 la sută și. 
respectiv, de 103,1 Ia sută S-au 
realizat suplimentar 30 tone po
lietilenă. 3 000 tone cărbune 
brun, 1 650 tone uleiuri mine
rale. 6 300 bucăți anvelope și 
alte produse La export, praho
venii au livrat, peste sarcina 
contractuală, mărfuri în valoare 
de 36 milioane lei. Pentru pri
ma dată, toate Întreprinderile 
industriale ale județului s-au 
prezentat, la finele lunii ianua
rie, cu planul îndeplinit

TULCEA

In portul
Mahmudia

șantierul noului port 
Mahmudia s-a

fiu-
terminat

Pe 
vlâl 
construcția danelor de acostare 
a navelor, pe întreaga lun
gime de peste 500 metri — și a 
platformelor de depozitare a 
calcarului, în suprafață de 
40 000 mp. Constructorii execută 
în prezent ultimele lucrări de 
montaj ale rețelelor de alimen
tare cu energie electrică și de 
telecomunicații, ale utilajelor și 
instalațiilor de tncăreare-descăr- 
care. Noul port fluvial de la 
Mahmudia va deservi navele 
care vor transporta calcarul ex
tras din exploatările de aici, 
spre marele Combinat siderurgic 
de la Galați Se prevede ca, 
prin acest port, sa fie expediate 
anual peste 1 700 000 tone calcar 
siderurgic.

I

Is MUREȘ

La Muzeul
din Sighișoara

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

La sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a a- 
vut loc marți plenara C.N.E.F.S., care 
a analizat activitatea de educație fi
zică și sport din țara noastră, pe pe
rioada iulie 1967 — decembrie 1969. 
raportul cu privire la executarea bu
getului pe anul 1969 și proiectul de 
buget pe anul 1970

La plenară au participat tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C 
al U.T.C., ministru pentru probleme
le tineretului, membrii Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S., reprezentanți 
ai unor organizații obștești și insti
tuții centrale, președinți ai federații
lor sportive, ai consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, pre
ședinți de cluburi și asociații sporti
ve. activiști sportivi, ziariști.

După raportul prezentat de An
gliei Alexe, președintele C.N.E.F.S. 
participanții au dezbătut pe larg as
pecte ale activității sportive de masă 
și de performanță din țara noastră 
Numeroși vorbitori s-au referit ia 
necesitatea îmbunătățirii activități) 
de educație fizică în rîndul tinere
tului, îndeosebi al școlarilor. Au fost 
făcute numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea continuă 
a activității sportive din cluburi și 
asociații la orașe și sate.

In scopul îndeplinirii obiectivelor 
cuprinse în documentele de partid și 
de stat cu privire la activitatea de 
educație fizică și sport, plenara a a- 
probat un plan de măsuri. A fost, de 
asemenea, aprobat bugetul C.N.E.F.S. 
pe anul 1970.

In continuare, plenara a ales în 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport și în comitetul său 
executiv noi membri.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Leonte Răutu. 

(Agerpres)

Seară a prieteniei 
româno-sovietice 

la București

La aniversarea Tratatului româno-sovietic

Sub semnul

Vizita vicepreședintelui Republicii Ecuador, 
lorob Zavala Baquerizo

Marți la amiază, vicepreședintele 
Republicii Ecuador, Jorge Zavala 
Baquerizo, care a făcut o vizită 
neoficială în țara noastră, a părăsit 
Capitala

In timpul șederii la București, vice
președintele Jorge Zavala Baquerizo 
a fost primit de Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Economic, cu 
care a avut o convorbire cordială.

Oaspetele ecuadorian a avut, de a-

semenea, întrevederi cu ministrul co
merțului exterior. Cornel Burtică, 
ministrul minelor. Bujor Almășan. și 
Florin Pavelescu, adjunct al minis
trului industriei alimentare

Experții care l-au însoțit pe vice
președintele Ecuadorului au avut 
convorbiri la întreprinderi de co
merț exterior, privind dezvoltarea 
cooperării economice și schimburilor 
comerciale dintre- România și Ecua
dor.

La Casa prieteniei româno-sovie
tice din Capitală, a avut loc marți 
o seară a prieteniei româno-sovie
tice, cu prilejul celei de a 22-a a- 
niversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Au participat Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, activiști ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, 
numeroși lucrători din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Despre Importanța și semnifica
ția acestui eveniment a vorbit prof, 
dr. docent Jean Livescu, rectorul 
Universității București, membru în 
Consiliul General A.R.L.U.S.

A rostit, de asemenea, o cuvînta- 
re A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

In încheiere a fost prezentat un 
program literar-muzical la care 
și-au dat concursul actori ai scene
lor bucureștene. (Agerpres).

unei strînse colaborări, 
al prieteniei frățești

Sosirea in Capitală 
a președintelui Comisiei economice 

a O.N.U. pentru Europa
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, marți dimineața a so
sit în Capitală, într-o vizită oficială 
în țara noastră, acad. Evgheni Mat
veev. președintele Comisiei economi
ce a O.N U pentru Europa (C.E.E.— 
O.N.U1)

La sosire, în Gara de Nord, oas
petele a fost întîmpinat de Mircea

Malița. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Radu Negru, secretar 
al Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și teh
nică. și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Spas Nicolov Gos- 
podov. ambasadorul R P Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

| DUMITRU GHEORGHIU |

Seară festivă 
la Moscova

Este cunoscut ca Muzeul de is
torie din Sighișoara deține zeci 
de mii de exponate interesante, 
foarte apreciate de localnici și de 
vizitatorii din țară sau străinăta
te. Recent, valorosul său fond 
muzeistic s-a îmbogățit cu noi a- 
chiziții, printre care tablouri in 
ulei ale pictorului Constantin U- 
droiu. Ele înfățișează pe Nico
las Bălcescu la Palermo pe Ha
rta, Cloșca și Crișin — condu
cătorii răscoalei din 1784 din 
Transilvania Muzeul siqhișorean 
și-a completat, de asemenea, 
„zestrea" de exponate cu piese 
rare de mobilă țărănească, cu 
alte obiecte create — cu timp in 
urmă — de meșterii vechilor 
bresle de prtn cărțile locului.

în ziua de 3 februarie 1970, In 
urma unui gra\ accident, a încetat 
din viață tovarășul Dumitru Gheor
ghiu, secretar al Consiliului Centtal 
al Uniunii Generale e Sindicateloi 
din România

Născut la 21 martie 1918 în lași, In
tr-o familie de muncitori, tovarășul 
Dumitru Gheorghiu a înfruntat încă 
din copilărie greutățile vieții, anga- 
jîndu-se ia o vîrstă fragedă ca uce
nic, apoi ca lucrătoi în mai multe 
întreprinderi din orașul lași In anu, 
1945 devine membru al P.C.R, Ince- 
pînd din anul 1948, tovarășului Dumi
tru Gheorghiu i-au^fost încredin
țate funcții de răspundere în apa
ratul de partid, la comitetele regio
nale ale P.C.R Bacău. Putna și Iași 
In perioada 1955—196) a îndeplinit 
funcția de prim-secretar al Comite
tului regional de partid Iași.

Incepînd din 1956 a fost ales con
secutiv la Congresele VII, VIII și IX 
ale partidului, ca membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

A fost deputat al Marii Adunări 
Naționale în trei legislaturi.

Din anul 1961 pînă în 1966 a lucrat 
In diplomație, fiind ambasador al 
Republicii Socialiste România In Re
publica Populară Chineză

In 1966, la Congresul Sindicatelor, 
a fost ales secretar al Consiliului 
Centra) al U.G.S.R

Ie. întreags sa activitate, tovarășul 
Dumitru Gheorghiu a dovedit atașa
ment față de partid, exigență și spi
rit de răspundere In îndeplinirea 
sarcinilor încredințate.

Pentru munca sa neobosită, pentru 
merite In opera de făurire a socialis
mului Ir. țara noastră tovarășul 
Dumitru Gheorghiu a fost decorat cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România

Amintirea Iui va rămlne vie In ini
mile noastre

CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN 

ROMANIA
★

Corpul neînsuflețit al tovarășului 
Dumitru Gheorghiu va fi depus la 
Casa de Cultură a Tineretului din 
Sectorul 1 al Capitalei.

Accesul publicului va fi permis In 
ziua de 5 februarie a c. Intre orele 
10-13.

înhumarea va avea loc în aceeași 
zi, la orele 14, la cimitirul Ghencea

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul împlinirii a 22 de ani de 
la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, la Casa prieteniei cu po
poarele din țările străine a avut 
loc marți o seară festivă.

Au participat L. F. Iliciov, ad
junct ai ministrului afacerilor ex
terne, activiști ai C.C. al P.C.U S., 
ai conducerii Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine, ai condu
cerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române (A.P.S.R.), ai 
vieții științifice șl culturale, oa
meni ai muncii din Moscova.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei române.

Adunarea a fost deschisă de 
G. G. Sotnikov, prim-vicepreședin- 
te al conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie «ovieto-române, 
locțiitor al ministrului industriei 
constructoare de mașini grele, de 
transport și energetice al U.R.S.S.

Despre semnificația tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre cele două țări a 
vorbit prof. dr. 1. P. Oleinik, mem
bru al conducerii centrale a 
A.P.S.R.

A luat cuvîntul ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică. Teodor Mari
nescu.

în încheiere, a avut loc un pro
gram artistic.

în istoria relațiilor româno-sovie
tice data de 4 februarie marchează 
un eveniment de o deosebită impor
tanță Se împlinesc astăzi 22 de ani 
din ziua In care a avut Ioc semna
rea Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică — docu
ment istoric al legăturilor frățești 
reciproce.

Aniversarea acestui eveniment pri
lejuiește în fiecare an o evocare a 
tradițiilor — cu adinei rădăcini în 
trecut — ale relațiilor de prietenie 
dintre poporul român și popoarele 
sovietice și care au cunoscut o am
plă și continuă dezvoltare In condi
țiile construcției socialismului și co
munismului, sore binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, socialismu
lui și progresului In lume.

Simțămintele de stimă și prețuire 
ce și le nutresc reciproc popoarele 
român și sovietic și-au găsit nu o dată 
expresia în manifestări și acțiuni de 
strînsă solidaritate internaționalistă 
ale comuniștilor și ale tuturor for
țelor democratice și progresiste din 
cele două țări. In România, ele s-au 
reflectat cu elocvență în însuflețirea 
cu care clasa muncitoare, oamenii 
muncii și-au exprimat solidaritatea 
față de victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, în faptul că 
mulți muncitori și țărani români s-au 
ridicat cu arma In mină în apăra
rea tinerei puteri sovietice, In fer
mitatea cu care Partidul Comunist 
Român, înfruntînd condițiile nespus 
de grele ale ilegalității, a combătut 
politica antisovietică a regimurilor 
reacționare, militînd neșovăitor pen
tru o politică de prietenie cu prima 
țară a socialismului biruitor, împo
triva războiului antisovietic, pentru 
a participa alături de U.R.S.S. la 
lupta contra fascismului. In anii răz
boiului, Uniunea Sovietică a adus o 
contribuție hotărîtoare la lupta îm
potriva fascismului, pentru eliberarea 
popoarelor, inclusiv eliberarea Ro
mâniei de sub dominația nazistă.

După victoria obținută împotriva 
Reichului hitlerist de țările coaliției 
antifasciste, de popoarele subjugate, 
victorie în cucerirea căreia rolul ho- 
tărîtot l-au avut Uniunea Sovietică 
și armata sa prietenia dintre po
poarele noastre — pecetluită prin 
sîngele vărsat în comun de ostașii 
români și sovietici în lupta pentru 
eliberarea țării și tnfrîngerea defi
nitivă a mașinii de război naziste 
— s-a Îmbogățit cu noi elemente 

și s-a ridicat pe un plan superior 
Tratatul încheiat în februarie 1948 
consfințind această nouă etapă a le
găturilor reciproce, le-a conferit ca
racter de act internațional și a creat 
un amplu cadru politico-juridic pen
tru dezvoltarea șt adîncirea lor con
tinuă Astăzi, prietenia, alianța și 
colaborarea multilaterală se înfăți
șează ca atribute esențiale, de prim 
plan, ale relațiilor româno-sovietice, 
relații cărori poporul nostru le a- 
cordă o înaltă prețuire, fiind hotărît 
de a face totul pentru evoluția lor 
mereu ascendentă. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul prezentat la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R — „in spi
ritul liniei politice traditionale a 
partidului nostru, vom acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, aceasta constitu
ind una din temeliile politicii exter
ne a țării noastre".

Refenndu-se la temeiurile aces
tor relații, tovarășul Leonid Brejnev, 
secretar genera) al C.C al P.C.U.S., 
a spus i „Uniunea Sovietică și Ro
mânia sini ou numai vecine, ci si

tovarăși de luptă pentru o cauză co
mună. Prietenia noastră este întări
tă de unitatea scopurilor în lupta 
pentru viitorul comunist, de comuni
tatea idealurilor comuniste. Această 
prietenie este o măreață cucerire is
torică a popoarelor Uniunii Sovietice 
și României socialiste".

Colaborarea și prietenia cu Uniu
nea Sovietică ocupă un loc de cea 
mai mare însemnătate în politica ex
ternă a României socialiste s de ase
menea, activitatea țării noastre pe 
plan extern este îndreptată spre dez
voltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, spre sporirea 
contribuției Ia întărirea unității ță
rilor sistemului socialist, a coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești, 
Ia întărirea tuturor torțelor antiim- 
perialiste.

Poporul român, animat de senti
mente de prețuire față de poporul so
vietic, întîmpină cu caldă simpatie 
succesele obținute de oamenii sovietici 
în construirea comunismului. Uniu
nea Sovietică se înfățișează astăzi 
ca o putere economică de prim rang, 
a cărei dezvoltare se caracterizează 
prin creșterea continuă a forțelor de 
producție, noi și noi realizări pe tărî- 
mul dezvoltării economiei, strălucite 
creații pe tărîmul științei, tehnicii, 
a) cuceririi Cosmosului, prin trans
formări de amploare pe toate planu
rile vieții sociale. Poporul ro
mân urmărește cu caldă sim
patie vasta activitate creatoare depu
să de oamenii sovietici, sub condu
cerea P.C.U.S., și încearcă un sen
timent de bucurie frățească față de 
victoriile ce le obțin In tnflorirea 
continuă a patriei lor.

Uniunea Sovietică aduce o con
tribuție de cea mai mare impor
tanță la tntărirea întregului sistem 
mondial socialist, la creșterea for
țelor socialismului în lume. Ace
luiași măreț țel comun îi slu
jesc și amplele eforturi construc
tive desfășurate de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., realizările 
României socialiste în toate domeni
ile edificării noii orînduiri.

Statornicite pe fundamentul trai
nic al Ideologiei comune, al comuni
tății de orlnduire și de țeluri finale, 
relațiile româno-sovietice au cunos
cut o dezvoltare multilaterală.

Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice există strînse legături de priete
nie și colaborare. După cum se știe, 
partidul nostru valorifică în mod ori
ginal nu numai propria sa experien
ță revoluționară In conducerea ope
rei de construire a socialismului, dar 
totodată studiază cu atenție și expe
riența poporului sovietic, ca și a ce
lorlalte popoare frățești din țările 
socialiste, preluînd în mod creator 
ceea ce corespunde necesităților și 
condițiilor dezvoltării societății ro
mânești.

Relațiile dintre țara noastră șl 
Uniunea Sovietică se bazează pe 
principiile marxism-leninismulul ți 
ale internaționalismului proletar, pe 
respectarea suveranității și indepen
denței, pe neamestecul In treburile 
interne, pe întrajutorare tovără
șească și avantaj reciproc.

în cursul anului trecut, con
ducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre s-au Intîlnit de mai 
multe ori cu conducătorii de partid 
îi de stat ei Uniunii Sovietice, în 
cadru) unor reuniuni bi și multilate
rale, care au relevat utilitatea prac
ticii contactelor și convorbirilor direc
te pentru discutarea și soluționarea 
problemelor de interes reciproc, de- 
monstrînd că atunci clnd se pornește 
de la dorința de a asculta și lua în

considerare părerile exprimate de 
fiecare parte, se găsesc soluții, se 
ajunge la modalități' de rezolvare re
ciproc avantajoase.

Un cadru amplu de manifestare a 
legăturilor reciproce îl oferă colabo
rarea pe tărîm economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural. Succesele dobîndite 
de țările noastre în dezvoltarea for
țelor de producție au creat și 
creează mereu noi posibilități 
pentru adîncirea, extinderea și 
diversificarea continuă a colabo
rării. economice, pe plan atît can
titativ cît și calitativ. In ce pri
vește schimburile comerciale româ
no-sovietice, este bine cunoscut fap
tul că ele au cunoscut o amplă dez
voltare, U.R.S.S. ocupînd primul loc 
în ansamblu! comerțului exterior al 
României. Protocolul pe 1970 privind 
livrările recinroce de mărfuri pre
vede o nouă creștere a schimburi
lor față de anul precedent, volumul 
acestora urmlnd să ajungă la circa 
840 milioane ruble. România va li
vra vase maritime și fluviale, țevi de 
oțel, produse petroliere, produse 
chimice, cherestea etc., primind în 
schimb din Uniunea Sovietică utilaj 
de transport și de ridicat, utilaj ru
tier și de construcții, mașini-unelte, 
cocs, minereu de fier și alte mărfuri.

In ultimul an, no' evenimente au 
marcat voința comună a celor două 
țări de a perfecționa continuu și a 
ridica la un nivel tot mai înalt co
laborarea și cooperarea reciproc a- 
vantajoasă. în cadrul sesiunii Comi
siei interguvernamentale româno-so
vietice de colaborare economică, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat In iu
lie 1969 la București, au fost exami
nate noi probleme ale colaborării și 
cooperării In diferite ramuri de bază 
ale industriei, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru dezvoltarea acestei 
activități In perioada 1971—1975. Tot
odată. s-a căzut de acord ca organele 
competente din cele două țări să ma
nifeste o largă preocupare pentru 
extinderea cooperării și specializării 
In producția de mașini și utilaje, 
subansamble și piese la nivelul teh
nicii mondiale, a cooperării in apli
carea procedeelor înaintate de rea
lizare a unei serii de produse pe bază 
de licențe, patente sau documenta
ții tehnice ale celor două țări, pre
cum și colaborării în domeniul asis
tenței tehnice (proiectare, livrări de 
utilaje, montaje etc.) pentru constru
irea de obiective industriale In dife
rite ramuri de activitate — siderur
gie, chimie și petrochimie, energeti
că, construcție de mașini și altele.

Concomitent cu colaborarea econo
mică și tehnico-știintifică, se dezvol
tă continuu relațiile culturale româ
no-sovietice, care permit adîncirea 
cunoașterii reciproce a valorilor spi
rituale ale celor două popoare, tn
tărirea prieteniei lor.

Lărgirea și perfecționarea continuă 
a tuturor formelor de colaborare din
tre România și Uniunea Sovietică, 
întărirea relațiilor lor de prietenie 
frățească, slujesc intereselor ambelor 
popoare, contribuie la accelerarea 
construcției socialismului și comu
nismului tn fiecare din țările noas
tre, reprezintă o contribuție la întă
rirea forțelor socialismului, a uni
tății țărilor socialiste, un aport la 
cauza păcii și progresului în lume.

Aniversînd tmplinirea a 22 de ani 
de la semnarea Tratatului româno- 
sovietic, poporul nostru adresează 
popoarelor U.R.S.S. un călduros salut 
șl Ie urează din toată inima să obțină 
noi și mari victorii în tnflorirea pa
triei lor pe calea comunismului. In 
lupta pentru pace și progres pe plan 
internațional.

peșteră

(Urinare die pag I)
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Brînzeturi in

In apropiere de Intrarea 
peștera de la Năsăud, se 
struiește în acest an o fabrică 
ce va produce 200 tone caș și 
100 tone diferite alte brînzeturi 
superioare. Specialiștii prevăd 
că aceste produse alimentare 
vor avea însușiri alese. In orice 
caz, peștera de la Năsăud oferă 
condiții excepționale în acest 
sens ; indiferent de anotimp, se 
menține o temperatură de plus 
12-14 grade Celsius și o umidi
tate constantă Microclimatul, 
precum și o specie de mucegai 
care se dezvoltă aici înlesnesc 
procesele fermentative. Ele o- 
feră, deci, premise optime pen
tru producerea cașului de Nă- 
sal. a brînzeturllor de Năsăud

I
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Policalificare
Peste 400 operatori de Ia Com

binatul de Îngrășăminte chimi
ce din Turnu-Măgurele s-au 
prezentat în fața comisiilor de 
examinare, în vederea obținerii 
dreptului de s putea prelua In 
atribuțiile lor și intrerinerea cu
rentă a utilajelor și instalațiilor 
pe care le deservesc Probele 
teoretice și practice, exigența 
examinatorilor au solicitat din 
plin vrednicia minții și indemt- 
narea mîinilor, gradul de pregă
tire tehnico-profesională a celor 
400 operatori chimiști. Răspun
surile lor au dovedit că. la 
C.I.C. Turnu-Măgurele. fondu
rile fixe ale statului vor da re
zultate superioare celor de plnă 
acum

DE LA CORESPONDENȚII 
„SC1NTEII"

alt» Impunătoar» obiec
tive Inch ceer c« astăzi 
pare gigant ir. următori! 
ani va fi doar o parte din 
tr-un gigant Scriitorul, 
oricît de fantast, exersat 
pe claviaturi mărețe, se va 
simți aici micșorat, potolit 
și va vedea că realitatea a 
depășit închipuirea lui. 
Combinatul siderurgic-Ga- 
lați operează în realitate și 
în conștiința noastră o ge
neroasă reabilitare a spa
țiului, o redimensionare a 
spațiului industria) și a lo
cului de muncă tn indus
trie

Marea Inginerie de elită, 
știința, arhitectura și-au 
spus cuvîntul i marea pa
siune creatoare, marea cu
tezanță, marea competen
ță l mari forțe ale tehni
cii, uriașele energii crea
toare ale poporului, splen
dida gîndire a partidului 
și-au spus și fși spun cu- 
vîntul la înălțarea acestui 
gigant al operei de Indus
trializare Dimensiunile, 
proporțiile, arhitectura a- 
vîntată, perfecțiunea teh
nică a complicatului com
binat vorbesc despre sarci
nile lui. despre misiunea 
lui, despre umărul pe care 
uriașul ti va pune și tl 
pune de pe acum la con
struirea și consolidarea în
tregii țări. După ce ai tre
cut prin el, l-ai admirat, 
l-ai măsurat și i-ai urmă
rit îndelung ampla mișcare 
— te convingi, plin de res
pect. că el este intr-adevăr 
„obiectiv central al politi
cii economice a partidului 
nostru" și că reprezintă un 
„barometru important al 
potențialului economic" — 
cum l-a definit secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu

La Galați oțelul se naște 
in niște fantastice palate 
Asta poate contraria puțin 
oe cei care au despre in
dustria grea, despre indus
tria de bază — o imagine 
și o idee mai veche La Ga
lați oțelul dă o replică 
splendidă vechiului său loc

dt naștere cocioaba, fie
rării și ne obligă la o u- 
riașl redimensionare b !• 
dellos noastre despre in
dustrie, despre obiectivul 
industrial. La Galați oțelul 
dă o replică exemplară ar
hitecturii vechiului oraș : 
o replică și o strălucitoa
re transfuzie arhitecturală 
din beton și din oțel

Iar această transfuzie 
srhitecturală — și această 
generoasă transfuzie de e- 
nergii umane, sub uriașa 
cunună de flăcări a com
binatului siderurgic, în
seamnă drumul sigur spre 
împlinirea și bunăstarea, și 
fericirea, și viitorul unei

mei povestească Încă o 
dată, mai 
desfășurat 
cum s-a 
s-a turnat 
s-a înălțat
Să amintească de exemplu, 
că pentru construcția com
binatului proiectanții 4U 
lucrat 15 000 de proiecte j 
că, in laminorul de tablă 
groasă, sînt instalate peste 
3 100 de motoare electricei 
că numai cu betonul tur
nat la unul dintre furna
lele de I 700 mc s-ar fi pu
tut construi un bloc-turn

bine, cum s-a 
construcția i 

săpat, cum 
betonul, cum 

fiecare obiectiv

cu 365 de etaje, cu 3 200 de 
apartamente | că. Intr-o 
singură oră, combinatul

le, coordonate spirituale, 
descoperite și perfecționate 
zi de zi, de-a lungul În
tregii perioade de construc
ție

O țară tntreagă este la 
curent cu aspirațiile, cu 
angajamentele, cu lzbînzile 
de pe „platoul titanilor". O 
țară întreagă anticipează, 
urmărește și participă( la 
viitoarele Izblnzi pe care le 
anunță marea întrecere pe 
1970. ce atinge cote deose
bit de înalte aici, intr-un 
punct-cheie al economiei 
românești

Ce determină succesele, 
prezente și viitoare, ale 
constructorilor, montorilor

TENACITATEA
mari mulțimi omenești. 
Pentru că oțelul, cel care 
se zămislește in vaste pa
late industriale, înalță din 
trupul lui joile palate ale 
țării i an fluviu de oțel, 
pentru temeliile și pentru 
zidurile țării întregi. Ce) 
care se naște dintr-un flu
viu de electricitate de 
înaltă tensiune pentru toată 
țara ; cel care se naște 
dintr-un munte de gîndire 
- devine, ?1 însuși, un 
munte de înțelepciune pen
tru toată țara i cel :are se 
naște înghițind an îrdas 
fluviu de oxigen - devine 
el însuși, oxigenul tare, vl- 
talizant al țării întregi

St. totuși. și din 
nou. gîndul te în
toarce la construc-

, tor, la proiectant 
Cred că multă vreme încă 
fiecare scriitor care va 
veni aici se va simți ten
tat să pornească de la ca
păt, de la constructor, și să

consumă apă industrială și 
potabilă cît consumă Ga- 
lațiul intr-o zi. Fiecare 
scriitor se va simți atras să 
arate toate aceste lucruri și 
altele, și să pornească de la 
uriașele eforturi ale cons
tructorilor, să-l ajute pe 
cititor să-și facă o imagine 
a măreției acestei opere in
dustriale. printre cele mai 
moderne din lume.

Pentru că, Înainte de ge
neza oțelului, pe locurile a- 
cestea s-a desfășurat o ge
neză umană s-a frămîntat 
ji s-a _-ăli* un imens lanț 
de legi ale :onstrucțiel, alt 
sconomiei ile conștiințe’ 
- ■> Infinitate de leg! 
trăite. limpezit® verifi
cate de nil de ori C 
dată cu sistemul electronic 
de automatizare construi! 
tn țesătura de sisteme și a- 
paraturi care căptușesc zi
durile combinatului, i se 
dăruiește, i se predă side- 
rurgistului, și acest sistem 
de legi morale, profesiona

li siderurgiștilor Combina
tului din Galați ? întreba
rea cuprinde tn ea o ecua
ție foarte complicată, antre- 
nînd activitatea a zeci de 
sectoare.

Dar după ce ai văzut în
tregul combinat și ai ur
mărit pulsul, respirația 
mișcarea lui uriașă — răs
punsul nu mai e atit de 
greu | aproape se impune 
Tot ce vezi aici tot ce se 
intîmplă aici, tot ce se înal
ță aici stă sub semnul di
namizator insuflețitor a) 
progresului a! autodepăși- 
ril Măreție combinatului 
măreție eforturilor cu cari 
a fost construit și se înal
tă. în continuare — va de 
termina mereu. înainte 
frumusețea. entuziasmul 
desăvtrșirea activității ia 
menilor Cu neputință să se 
abată de la această lege 
tntimă Măreția uriașului 
volum de gîndire și muncă 
de utilaje, de energii anga
jate. eforturi și angajamen

te ale țării întregi | tenaci
tatea, îndrăzneala, compe
tența, inspirația, înalta ca
lificare, vrednicia și pasiu
nea colectivă, exigența și 
răspunderea cu care este 
construit completat în con
tinuare — toată această ne
prețuită energie învestită la 
temelia acestui gigant va 
genera la nesfîrșit energie, 
după cum focul va genera 
un foc veșnic — după cum 
oțelul plămădit aici va 
naște veșnic oțel.

Sînt lucruri, sînt o- 
pere care se nasc, 
se înalță cu o veș
nicie în ele, cu o 

uriașă acumulare de via
ță in ele, cu multă 
experiență, cu o strălucită 
gîndire creatoare, cu mari 
eforturi imprimate în ele 
[ar toate acestea, o dată 
imprimate In ele, devin ca 
o a doua natură a lor, ca 
niște caractere programate, 
devin impulsurile și legile 
de icmportare de-a 'ungul 
întregii 'or existențe. Com
binatul dderurglc ie 'a 
Galați exprimă line iceas- 
.ă 'ege. Oamenii ransmif 
jperei 'or lufletul or, :eea 
:e iu nai puternic In iu- 
tletul '.or. Combinatul ilde- 
rurgic de la Galați oăstrea- 
ză bine în el entuziasmul, 
gîndirea, voința, tenacita
tea. măiestria, vitejia, mă
reția cu care a fost constru
it, cu care, este conștr.uit. in 
continuare

A păstra tuturor lucruri
lor. operei întregi, entuzi- 
ssmul. forța proaspătă, gin- 
dires avîntată. inspirația 
strălucită temeinicia cu ca
re ele au fost sau sînt crea
te șl a le spori pe toate a 
testea - iată o lege ce stră
bate de mult întreaga noas
tră construcție socialistă 
toate marile obiective rea- 
'izate. :oate narile proiecte 
Este legea pe tare Combi
natul siderurgic de la Ga
lați o trăiește o demon
strează In chip strălucitor 
In acest moment, este legea 
oțelului și a oamenilor — 
TENACITATEA.

Peisaj politic la 4000 m
(Urmare din pag. I)

așteptat ca interesele afectate In ul
timele patru luni, locale și străine, 
să nu rămină impasibile. Mal ales că 
tn repetate ocazii oficialitățile au de
clarat că „acesta e numai începutul 
procesului de emancipare națională și 
socială, începutul revenirii Boliviei la 
condiția sa de națiune demnă". Acum 
o suită de fapte atestă pregătirea unei 
contraofensive din partea exponenți- 
lor intereselor prejudiciate. Iată doar 
citeva indicii mai recente. In cartierul 
Sopocachi din La Paz, organele Mi
nisterului de Interne au descoperit o 
centrală telefonică clandestină, utili
zată pentru interceptarea convorbiri
lor, evident tn sferele conducătoare. 
După părerea exprimată unanim și 
acceptată oficial, ar fi vorba de acti
vitatea unui „stat major" al C.I.A. 
Imediat după depistare, cîțiva func
ționari »i Ambasadei S.U.A. au pă
răsit țara — „din rațiuni preventive" 
- cum ie comentează tn cercurile 
ibservatorilor. 'Jn ilt fapt comentat 
este excesiva proliferare de „hippies", 
’ostți lin 2hile, -da Antofagasta și 
Arica 'în majoritate blonzi, de șta- 
-ură itletică J foarte rezervați în 
contacte). După părerea unor surse 
competente, contingentul migratoriu 
de „hippies" venfți din Chile (un ase
menea grup se afla și tn hotelul unde 
locuiește subsemnatul) ar fi același 
care și-a tăcut apariția subită la San
tiago tn momentul cînd se prepara 
lovitura de stat — nereușită — a ge
neralului Viaux. Acum, tn La Pai 
oaspeții deocheați ar aștepta un nou 
consemn de la centru.

Intr-un interviu pe care ml l-a 
acordat Ieri ministrul informațiilor și 
culturii, Alberto Bailey Gutierez, a- 
cesta mi-a declarat pe marginea a- 
cestul fapt : „Oficial nu dispunem de 
probe concludente, dar ne menținem 
vigilenți, supraveghem mișcările tu
riștilor respectivi".

Printr-o semnificativă coincidență, 
acum două zile autoritățile au depis
tat o afacere privind falsificarea de 
acte de identitate, tn care ar fi im
plicați șl funcționari ai Ministerului 
de Interne bolivian — ceea ce se 
comentează in sensul că ramificațiile 
rețelei C.I.A. sînt nu numai vaste, ci 
și cu acces In puncte-chele.

Concomitent, o așa-numită „confe
derație pentru apărarea națională", 
puțin numeroasă și alcătuită din ele
mente de dreapta, și-a intensificat 
activitatea, organizînd reuniuni cu 
participarea organismelor nord-ame- 
ricane de informații și a liderilor u- 
nor partide tradiționale ale oligarhiei, 
in scopul de ă‘ lansa o „mare cru
ciadă anticomunistă". Pe marginea 
acestui fapt, ziarul „JORNADA" 
scrie : „In ultimele zile se înregis
trează o neobișnuită mișcare a acelor 
personaje obscure ce trăiesc din sub
vențiile companiilor străine și ale u- 
nei anumite ambasade. Rostul lor este 
să apere «liberalismul economic» și 
să atace orice manifestare a tendin
țelor de stingă".

Concomitent cu aceasta, atrag aten
ția unele fapte care tind să producă 
greutăți întreprinderilor naționalizate 
Și, prin aceasta, să compromită pe 
autorii reformelor. Astfel, firma „Wil
liams Harvey" (care rafinează mine
reul de cositor bolivian) a anunțat 
că, din pricina unor „defecțiuni teh
nice la un furnal", pentru un anumit 
timp, nedeterminat, nu va putea să 
rafineze minereu, creînd astfel o si
tuație dificilă pentru „corporația mi
nieră boliviană".

Ziarele cer guvernului să renunțe 
la orice șovăială și să treacă la mă
suri efective de sancționare drastică 
a unor asemenea fapte. între altele, 
se cere guvernului o precizare în ce 
privește existența, de atîtea ori de
nunțată, a unui „teritoriu liber", 
aflat sub controlul efectivelor mili
tare nord-amencane. E vorba de o 
bază militară similară eu cea din 
Guantanamo (Cuba) care ar funcțio
na tn zona „El Alto"

Din toate cele menționate și din mul
te alte lucruri care se petrec actual
mente, se desprinde inevitabil conclu
zia că se încearcă o conjugare a facto
rilor de presiune, interni și externi, 
pentru a stăvili procesul de afirmare 
națională inaugurat acum patru luni, 
pentru a readuce această țară în 
matca docilității față de interesele 
trusturilor străine. Mai vizibil sau 
mai discret, în acest moment are loc 
o confruntare, probabil fără prece
dent în istoria modernă a țării, intre 
forțele progresului și cele identificate 
cu robia neocolonială.



VIETNAMUL DE SUD

Numeroase obiective inamice

sub tirul forțelor patriotice
SAIGON 3 (Agerpres) — In noap

tea de luni spre marți, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au supus 
unor atacuri cu mortiere și rachete 
30 de obiective americano-salgoneze, 
situate în diferite regiuni ale țării. 
Un purtător de cuvînt al comanda
mentului S.U.A. de la Saigon a de
clarat că nouă din atacurile amintite 
au produs pagube însemnate insta
lațiilor militare americape, fără a 
preciza numărul morților și răniților. 
Pe de altă parte, același purtător de 
cuvînt a arătat că un convoi militar 
american a căzut într-o ambuscadă 
organizată de patrioți la numai 16 
km de Saigon.

★
HANOI 3 (Agerpres). — Comisia 

R.D. Vietnam pentru anchetarea cri
melor comise de americani în Viet
nam a dat publicității un comunicat 
în care condamnă Statele Unite pen
tru trimiterea, la 28 ianuarie, a 40 de 
avioane de tipul „F-4“ și „F-105" să 
bombardeze o zonă populată din pro
vinciile Ha Tinh și Quang Binh, fo
losind bombe cu bile, bombe cu ex- 

■ .plozie întîrziată și rachete, ceea ce 
a provocat pierderi de vieți omenești 
și de bunuri materiale populației 
locale.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — Co

misia senatorială pentru afacerile ex
terne a S.U.A. a început luni au
dieri consacrate politicii duse de gu
vern în problema vietnameză.

Deschizînd audierile, președinte
le Comisiei, senatorul W. Fulbright, 
a declarat că acestea au scopul de 
a se face o amplă analiză a politicii 
americane în problema vietnameză. 
A sosit timpul — a spus el — să re
examinăm trecutul și să stabilim ce 
anume a determinat S.U.A. să de-

clanșeze acest război, care au fost 
urmările războiului pentru Statele 
Unite, care sînt căile pentru a ieși 
din situația actuală și ca asemenea 
lucruri să nu se mai repete In vii
tor. „Dacă se apreciază că inter
venția noastră a constituit o greșea
lă — a subliniat Fulbright — atunci 
trebuie să se considere drept o mă
sură înțeleaptă negocierea unei înce
tări grabnice a participării america
ne la acest război".

Senatorul C. Goodell, autorul unul 
proiect de rezoluție care susține ne
cesitatea de a se pune capăt, cît 
mai repede posibil, războiului din 
Vietnam, a declarat că guvernul in
tenționează să procedeze la foarte 
mici reduceri de forțe armate din 
Vietnam în anul 1971, aproximativ 
250 000 de militari americani conti- 
nuînd să rămînă în această țară în 
anul 1972. „Politica actuală — a spus 
el — va face ca 5 000 pînă la 20 000 
de militari americani să fie uciși în 
cursul viitorilor trei ani. In aceeași 
perioadă, prețul plătit va fi între 
40 și 60 miliarde dolari". Senatorul 
Goodell a propus să se impună o 
dată limită prezenței forțelor ameri
cane în Vietnam, iar dacă aceasta 
nu va fi respectată. Congresul va re
fuza guvernului orice credite pen
tru continuarea războiului.

Ecoul pozitiv al propunerii cu privire
la organizarea unei conferințe 

in problema securității europene
Declarația ministrului

HELSINKI 3 (Agerpres). - Minis
trul de externe al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, a făcut cunoscut că in
vitația adresată de guvernul finlan
dez unui număr de 35 de țări de a 
participa la Helsinki la conferința 
în problema securității europene a 
fost întîmpinată pozitiv. Doar patru 
țări nu au răspuns încă acestei invi-

de externe finlandez
tații. Franța și Italia au dat un răs
puns provizoriu, urmînd să trimită 
ulterior răspunsul lor definitiv O 
invitație similară a fost adresată de 
guvernul finlandez și Statelor Unite 
ale Americii. Răspunsul oral care s-a 
primit „nu este negativ", a precizat 
ministru)

COORDONATELE NOULUI BUGET
WASHINGTON 3 (Agerpres). - 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a prezentat Congresului mesajul cu 
privire la starea economiei și pro
iectul de buget pe anul fiscal 1971, 
care începe la 30 iunie a. c.

Referindu-se la proiectul de buget, 
președintele l-a calificat în mesaj. 
drept un buget „antiinflaționist", de
venit necesar „deoarece costul vie
ții a crescut rapid în ultimii cinci 
ani". Noul buget prevede o creștere 
a cheltuielilor bugetare federale cu

nu- 
au 
de 
un

„Poporul mân susține

Romulus CĂPLESCU

Conferința internațională a 
parlamentarilor de la Cairo

„Nhan Dan

HANOI 3. — Coresponden
tul Agerpres C. Vlad transmi
te : Ziarul „Nhan Dan" a pu
blicat un editorial în care se 
relevă importanța stabilirii, 
acum 20 de ani, a relațiilor 
diplomatice dintre Republica 
Socialistă România și R. D. 
Vietnam.

In articol se subliniază, 
printre altele, că rezoluția 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist RomSn și cu- 
vîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reafirmă cu vigoare 
solidaritatea și sprijinul deplin 
al României socialiste față de 
cauza eroică a poporului viet
namez. In continuare, ziarul 
scrie: „Acțiunea de sprijinire 
a Vietnamului de către po
porul român nu a încetat să se 
dezvolte. In toate formele, po
porul. român susține cu entu
ziasm lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez".

Clădirea Uniunii Socialiste A- 
rabe găzduiește de luni o confe
rință internațională asupra O- 
rientului Apropiat, reunind circa 
două sute de parlamentari din 
55 de țări. Din partea României 
participă deputății Marii Adu
nări Naționale, Ion Mărgineanu, 
Stefan Birlea și Mihail Ghelme- 
geanu.

Scopul conferinței a fost defi
nit în expunerea sa inaugurală 
de către conducătorul comitetului 
de pregătire, Youssef Koita, din 
Mauritania, care a declarat că 
ea este concepută ca o reuniune 
de lucru, care își propune să ex
ploreze posibilitățile unei solu
ționări echitabile a situației com
plicate și periculoase din această 
zonă. Conferința nu intenționea
ză — a spus el — să facă reco
mandări sau să impună unele 
concepții, ci să ofere cadrul 
pentru un schimb de opinii, pen
tru un dialog util.

Lucrările conferinței, care a 
ales ca președinte pe Mohamed 
Labib Shukeir, președintele A- 
dunării Naționale a R.A.U., se 
desfășoară in comisii : politică, 
drept internațional și drepturile 
omului. Concluziile acestor comi
sii vor fi prezentate joi, ultima zi 
a conferinței, in plenul acesteia.

In cursul primei zile a luat cu
vîntul președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, care și-a ex
primat speranța că lucrările re
uniunii vor fi fructuoase.

El a expus poziția guvernului 
egiptean față de criza din Orien
tul Apropiat. Nasser a amintit 
că R.A.U. a acceptat rezoluția

adoptată in unanimitate de Con
siliul de Securitate al O.N.U. la 
22 noiembrie 1967 in problema 
Orientului Apropiat și a salutat 
misiunea lui Gunnar Jarring, re
prezentant special al secretarului 
general al O.N.U. Această misi
une — a declarat el — nu a pu
tut fi încununată de succes da
torită poziției Israelului. „In fața 
acestei situații, arabilor nu le-a 
rămas altă alternativă decit lup
ta pentru a obține prin forță ceea 
ce le-a fost' cucerit prin forță", 
a arătat președintele Nasser.

Referindu-se la cererea Isra
elului privind angajarea unor 
negocieri directe intre părțile 
implicate in conflictul din Orien
tul Apropiat, președintele Nasser 
a arătat că „in condițiile cind 
trupele israeliene ocupă terito
rii' a trei țări arabe indepen
dente — Siria, Iordania și R.A.U. 
— convorbirile directe cu Isra
elul ar însemna o capitulare ne
condiționată".

Conferința este considerată in 
cercurile din Cairo ca un eveni
ment important, dovadă 
meroasele relatări care 
apărut luni in presa 
aci. Rețin atenția, ca
element comun al diferitelor 
comentarii pe această temă, refe
ririle la rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
considerată in cercuri largi din 
diferite țări arabe și ale opiniei 
publice internaționale ca bază a 
unei reglementări politice in O- 
rientul Apropiat.

CONSECINȚELE ASOCIERII
PIAfA COMUNĂ

Japonia a hotărit 
să semneze Tratatul 

de neproliferare 
a armelor nucleare

Sărbătoarea națională

Ceylonului

2,9 miliarde dolari față de bugetul 
în curs. Nixon a subliniat că în a- 
cest scop au trebuit să fie reconsi
derate prioritățile naționale prin re
ducerea fondurilor destinate nevoilor 
agriculturii, programului spațial, a- 
jutoarelor pentru străinătate, comer
țului și transporturilor, ajutorării 
veteranilor, precum și a cheltuieli
lor militare. Au fost alocate fonduri 
mai mari ca în trecut finanțării cam
paniilor împotriva criminalității, po
luării mediului înconjurător.

în legătură cu capitolul cheltuie
lilor militare, Nixon a arătat că a- 
cestora le revin 34,6 la sută din 
totalul alocațiilor bugetare, respectiv 
71,191 miliarde dolari Sumele alo
cate la acest capitol prevăd iniție
rea sau continuarea unor costisitoa
re sisteme de arme inclusiv a con
troversatului sistem de rachete an- 
tirachetă „Safeguard" Bugetul mili
tar include, de asemenea, cheltuieli
le destinate războiului din Vietnam, 
în această cifră nu sînt însă cuprin
se unele cheltuieli ale Pentagonului 
care constituie capitole aparte pre- 
văzînd creșterea de la 300 la 450 
lioane dolari a sumelor destinate 
celerărli așa-zisului „program 
vietnamizare" a războiului, care 
seamnă în fapt prelungirea actualului 
conflict din Vietnam.

mi- 
ac- 
de 
te

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : La Tokio 
a avut loc o reuniune a guvernului 
japonez, în cadrul căreia s-a hotărit 
semnarea de către Japonia a Trata
tului de neproliferare a armelor nu
cleare.

în același timp, guvernul japonez 
a dat publicității o declarație în care 
apreciază că eficiența tratatului va 
crește paralel cu sporirea numărului 
statelor care îl vor semna. „Guver
nul japonez își exprimă îndeosebi 
speranța că guvernele Franței și R.P. 
Chineze, care posedă arme nucleare 
vor adera la tratat"

Declarația subliniază importanța 
prevederii existente în preambulul 
tratatului privind angajamentul sta
telor de a se abține în relațiile in
ternaționale de la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea forței împo
triva integrității teritoriale sau inde
pendenței politice a oricărui stat. în 
legătură cu aceasta, guvernul japonez 
relevă din nou că „statele nucleare 
au obligația de a nu recurge la fo
losirea armelor nucleare sau la ame
nințarea cu folosirea acestor arme 
împotriva țărilor nenucleare". El a- 
cordă, de asemenea, o importanță 
deosebită angajamentelor S.U.A., An
gliei și U R.S.S. de a cere imediat 
Consiliului de Securitate să acorde 
asistență, potrivit Cartei O.N.U., u- 
nei țări nenucleare victimă a unei a- 
gresiuni în care au fost utilizate ast
fel de arme.

Totodată, in declarație se relevă 
că tratatul „nu trebuie să îngrădeas
că sub nici o formă statele nenuqlea- 
re în cercetările efectuate pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice și nici în ceea ce privește 
cooperarea lor în acest domeniu. 
Tratatul, pe de altă parte, nu trebuie 
să le supună unui tratament discri
minatoriu". Toate aceste probleme, se 
arată în declarație, vor fi luate în 
considerare în momentul ratificării 
tratatului Intre timp, Japonia va a- 
corda o atenție deosebită desfășură
rii negocierilor privind dezarmarea 
și progresele realizate In aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
privind securitatea statelor care nu 
posedă arma nucleară.

Au trecut 22 de an! 
de cînd insula Ceylon a 
fost proclamată stat in
dependent. Supranumi
tă „Perla Ecuatorului", 
atît pentru frumusețea 
peisajului cît și pentru 
bogăția resurselor na
turale (aici cresc cele 
mai căutate plante tro
picale — heveea, arbo
rele de vanilie, ceaiul, 
cafeaua — și se găsesc 
importante zăcăminte 
de pietre prețioase), 
insula a fost menținu
tă, în decursul a peste 
patru secole de domina
ție colonială, Intr-o a- 
dîncă înapoiere.

tn anii care au trecut 
de Ia dobîndirea inde
pendenței, poporul cey
lonez a depus eforturi 
susținute pentru lichi
darea moștenirii colo
niale și crearea unei eco
nomii naționale de sine 
stătătoare. In agricul
tură a fost inițiat .un 
program de irigații și 
defrișări, care a dus la 
extinderea suprafețelor 
cultivate, Introducerea 
de plantații noi, spori
rea producției alimen
tare și reducerea depen
denței față de impor
turi. Au apărut și pri
mele întreprinderi in
dustriale ceyloneze : 
fabrica de cauciuc și 
anvelope de Ia Kelani 
oțelăria de la Oruwola. 
fabrica de 
nelte de la 
întreprinderi 
prelucrarea trestiei de 
zahăr etc. Alte o- 
biective industriale — 
printre care o turnăto
rie de fontă, un combi
nat textil, fabrici pen
tru prelucrarea unor 
produse agricole 
flate în diferite 
de construcție, se

mașini-u- 
Jakkola. 

pentru

— a- 
stadii 

vor

adăuga patrimoniului 
industrial ceylonez. Ele 
vor contribui la crearea 
unei economii multila
terale, chezășie a pro
gresului, prosperității și 
independenței Ceylonu
lui.

Intre Republica So
cialistă România și Cey
lon s-au statornicit re
lații prietenești, de cola
borare rodnică. Aceste 
relații au cunoscut în

ultimii ani o nouă dez
voltare, concretizîndu-se 
între altele în acorduri 
de cooperare în indus
trie și în alte domenii.

Cu prilejul Zilei in
dependenței Ceylonului, 
poporul român adresea
ză poporului ceylonez 
felicitări și li urează 
succese tot mai mari In 
realizarea aspirațiilor 
sale de pace și progres.

K

Vedere parțiala a Combinatului de panificație 
din Colombo
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agențiile de presă transmit:

Convorbiri între I. B. Tito și Kenneth Kaunda. A?entia 
Taniug anunță că marți au început la Lusaka convorbirile dintre președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
care face o vizită oficială în această țară. Cei doi șefi de state au analizat 
aspecte ale colaborării multilaterale dintre Zambia și Iugoslavia, precum și unele 
probleme actuale ale situației internaționale.

Comitetul pentru dezar
mare își va relua lucrările 
la 17 februarie Ia Geneva, 
a anunțat Departamentul de Stat al 
S.U.A. (După cum se știe, S.U.A., îm
preună cu U.R.S.S. sînt copreședinți 
ai acestui comitet). Potrivit comunica
tului, pe ordinea de zi a viitoarei se
siuni a comitetului vor figura dezba
terile pentru încheierea tratatului pri
vind utilizarea teritoriilor submarine 
în scopuri pașnice și tratatului general 
privind interzicerea experiențelor nu
cleare.

Un seminar consacrat 
Republicii Socialiste Româ
nia 3 organizat de Institutul 
britanic de management din Londra. 
Au fost prezentate referate cu privire 
la dezvoltarea economică și socială a 
României și la relațiile comerciale ro- 
mâno-britanice. Printre cei care au 
luat cuvîntul la seminar s-a aflat și 
ambasadorul României la Londra, Va- 
sile Pungan.

zat că a procedat la concentrări ma
sive de trupe Ia frontiera cu Irakul. 
In același timp, în declarație se subli
niază că ministrul de externe Abdul 
Karim Sheikhali a adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, o 
scrisoare în care l-a informat asupra 
acestei situații. Agențiile de presă nu 
semnalează nici o poziție oficială a 
guvernului de la Teheran față de afir
mațiile guvernului irakian.

Cea de-a șasea reuni ine 
la nivel înalt a Organiza
ției comune africane și mal- 
gașe (O.C.A.M,), încheiată 
Tecent în capitala Cameru
nului, Yaounde, a adus din 
nou în discuție relațiile ță
rilor africane asociate la 
Piața comună (C.E.E.) cu 
partenerii lor occidentali. 
Fostul președinte al orga
nizației, Hamani Diori, șe
ful statului Niger, a decla
rat că acordul de asociere 
a celor 18 state africane la 
Piața comună, reînnoit în 
vara trecută, conține lacu
ne și nu propune nici o so
luție pentru 
fundamental al 
lor africane cu 
dustrializate.

Pe parcursul 
mandate pe care le-a 
ținut ca președinte 
O.C.A M.', Hamani Diori 
s-a făcut deseori exponen
tul intereselor africane In 
relațiile cu Piața comună, 
în fața Comisiei C.E.E. de 
la Bruxelles; el a declarat 
că creșterea importurilor 
țărilor C.E.E. provenite din 
țările africane asociate a 
fost, în cursul ultimilor ani, 
mai puțin importantă decît 
aceea a produselor manu
facturate provenind din 
cele șase țări vest-europe- 
ne. Concretizînd parcă apre
cierea de mai sus, H. Ro- 
chereau, membru al Comi
siei economice a Pieței co
mune a declarat : „Dacă 
C.E.E a sporit cumpărătu
rile din lumea a treia cu 
17 la sută în ultimii patru 
ani, ea a ridicat cu numai 
13 la sută importurile pro
venind din țările africane 
asociate*.

Reprezentanții țărilor a- 
fricane văd una din cauze
le dezechilibrului In prefe
rința unor membri ai Pieței

dezechilibrul 
schimburi- 
țările in-

celor trei 
de

al

comune față de produsele 
tropicale provenite din alte 
țări decit din cele africa
ne. Se citează în acest sens 
cazul R.F.G. și Olandei, 
care întîrzie să acorde pen
tru produsele tropicale afri
cane avantajele acordate 
unor țări neasociate, de pil
dă, celor din America La
tină, cu care au legături tra
diționale. Aceasta deși 
porturile de produse 
dustriale vest-germane 
olandeze se bucură de 
gim preferențial pe piețe
le țărilor africane asociate.

Un alt dezavantaj pen
tru africani derivă din bi-

ex- 
în- 

și 
re-

țărilor africane continuă 
să se bazeze în general pe 
monocultură. Ele au rămas 
mai departe exportatoare 
ale unui singur produs prin
cipal, iar în condițiile în 
care balanța lor comercială 
continuă să rămînă defi
citară, ca urmare a prețu
rilor scăzute la articolul res
pectiv, ele nu pot realiza 
acumulările necesare pen
tru investiții în domeniul 
industrializării.

Este știut că prin acordul 
de aso-iere la Piața comu
nă s-a statornicit, tocmai 
în legătură cu dezavanta
jele de mai sus, un sistem

PE MARGINEA CONFERINȚEI 
O. C. A. M.

necunoscuta „foarfecă a 
prețurilor", in baza căreia 
țările în curs de dezvolta
re vînd materiile prime la 
prețuri ce cunosc o conti
nuă diminuare, în timp ce 
produsele manufacturate pe 
care le importă înregistrea
ză creșteri de prețuri. Aso
cierea la Piața comună n-a 
pus la adăpost, așa cum 
sperau țările africane, de 
acest fenomen păgubitor 
Caracteristică este, de pil
dă, conjunctura cafelei, al 
cărei preț a scăzut de la 
115 franci CFA. cît era în 

la 90 
fnre- 

gistrlnd o diminuare a pre
țului de 22 la sută, precum 
și la cacao, al cărei preț a 
scăzut în aceeași perioadă 
de la 90 franci CFA la 75 

Se înțelege că această si
tuație nefavorabilă decur
ge din faptul că economia

perioada 1952-59, 
franci CFA în 1968,

de compensații. Dar fondul 
respectiv este extrem de 
mic : în medie 14 dolari pe 
locuitor. In decurs de cinci 
ani. Dar chiar și acest fond 
nu servește investițiilor în 
scopuri industriale, ci a 
fost folosit mai ales pentru 
șosele și alte mijloace de 
comunicații necesare trans
portului materiilor pri
me din țările asociate.

Față de toate acestea, o- 
pinia publică din țările a- 
fricane dobîndește tot mai 
mult convingerea că țările 
lor sînt considerate ca par
teneri minori, că de 
beneficiarii asocierii 
mîn „cei 6" din Europa, 
jutorul Europei «celor 
acordat comunității i 
cane — scrie 
„Revolution africaine" — a- 
pare în esență ca unul din
tre multiplele artificii prin 
care capitalismul modern

fapt 
ră- 
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afri- 
publicația

își menține rata de pro
fit. socializînd riscurile 
și investițiile nerentabile, 
pentru a nu păstra decît 
sectoarele productive din 
punct de vedere financiar".

Ca o contrapondere la a- 
ceastă stare de lucruri, li
derii africani prezenți la 
conferința O.C.A.M au pro
pus intensificarea relații
lor dintre țările lor. Co
municatul publicat la în
cheierea conferinței rele
vă că reuniunea a permis 
reprezentanților 
O.C.A.M. să facă 
tur de orizont 
problemelor de 
comun In lumina 
gerii legăturilor 
ționale dintre aceste țări. 
Conferința a examinat o 
serie de măsuri în această 
direcț‘e, care se adaugă ac
țiunilor de pînă acum, cum 
ar fi reducerea taxelor va
male, coordonai ea planuri
lor de dezvoltare naționa
lă, consolidarea economii
lor naționale cu scopul do- 
bîndirii de către toate sta
tele a unei mai mari inde
pendențe economice, încu
rajarea schimbului de ex
periență în diverse dome
nii, crearea unei agenții de 
presă comune, dezvoltarea 
și coordonarea relațiilor 
dintre companiile „Air A- 
frique", „Air Congo" și „Air 
Madagascar* Aceste acți
uni vin în Intîmpinarea In
tențiilor celorlalte grupuri 
de state africane — grupul 
țărilor din Africa centra
lă și de est, recent tntru- 
nite la Khartum, și grupul 
de țări din Africa occiden
tală - de a intensifica re
lațiile tnterafricane, de a 
dezvolta relații cu toate 
țările, indiferent de siste
mul lor social și politic.

statelor 
up 

asupra 
Interes 
strîn- 
tradi-

A. BUMBAC

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
în regatul Cambodgiâ, Marin 
Alexie, a fost primit la 3 februarie 
în vizită de ministrul afacerilor exter
ne cambodgian, prințul Norodom 
Phurissara, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare. 
Cu acest prilej, între ambasadorul ro
mân și ministrul de externe cambod
gian a avut loc o convorbire cordială.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, s a Pr°- 
nunțat în favoarea „retragerii tuturor 
flotelor străine din Mediterana" și 
„desființarea tuturor bazelor imperia
liste din această regiune". După cum 
relatează agenția Reuter, luînd cuvîn
tul la un banchet oferit în cinstea 
șefului statului sirian, Nureddin El 
Atassi, aflat în vizită oficială la Alger, 
Boumediene a subliniat că dorește ca 
această regiune să fie transformată în
tr-o zonă de cooperare, de calm și sta
bilitate, relevînd că „Algeria va ac
ționa în direoția promovării cooperării 
și coordonării eforturilor statelor din 
această regiune".

La Varșovia s-au în
cheiat consultările polono- 
franCeZe. Conducătorii celor două 
delegații, Jacques de Beaumarchais, 
director al Departamentului politic 
din M.A.E. al Franței, și Adam Will- 
mann, ministru adjunct al afacerilor 
externe al R. P. Polone, au efectuat 
un larg schimb de păreri cu privire 
la unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, la situația din Eu
ropa și securitatea europeană și la 
colaborarea reciprocă.

Rezultatele alegerilor din 
Costa Rica. Candidatul Partidului 
eliberării naționale, Jose Figueres, este 
virtual cîștigător al alegerilor care 
s-au desfășurat duminică în Costa 
Rica, el urmînd să fie declarat noul 
președinte al acestei mici țări din 
America Centrală. După numărarea a 
patru cincimi din voturile exprimate, 
Figueres a întrunit 183 597 de voturi, 
în timp ce principalul său rival, can
didatul guvernamental Mario Echandi 
Jiminez, obținuse 148 211 voturi.

într-o declarație a gu
vernului irakian - transmisa 
de radio Bagdad — Iranul este acu-

încetarea din viată 
a lui Bertrand Russell

LONDRA 3 (A 
gerpres) — Cu 
noscutul filozof 
scriitor și om po 
litic- englez, Ber 
trand Russell, ., 
încetat din viațf 
luni seara la lo 
cuința sa dir 
Penhrynreudractl 
(Țara Galilor). E 
este considera 
drept unul dir 
tre cei mai mai 
oameni de științ 
ai secolului XX 
cunoscut activis'
social și Înflăcărat susținător a 
cauzei păcii In lume.

Născut la 18 mai 1872, 
desfășurat o prodigioasă 
științifică concretizată In 
a numeroase lucrări de

Russell o 
activitate 

publicarea 
prestigiu.

Intre care i „Principia Mathematics", 
„Introducere tn filozofia matemati
că", „Principiile filozofiei", „Istoria 
filozofiei occidentale" In 1950, cînd 
devine laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură. Russell avea 78 de 
sni și publicase peste 50 de lucrări 

Dezvoltarea armelor nucleare In
tensifică activitatea politică a mare
lui savant, care creează „Fundația 
pentru pace Bertrand Russell" O 
iată cu izbucnirea războiului dl» 
Vietnam, el devine un înflăcărat a- 
părător al dreptului la independen
tă a eroicului popor vietnamez In 
radrul fundației sale se organizează 
.Tribunalul pentru anchetarea cri
melor comise de americani în Viet 
aam", prezidat de scriitorul francez 
lean Paul Sartre. Memoriile — ul
tima sa lucrare — au apărut recent 
tn traducere românească sub titlul 
„Autobiografie"

Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Fede
ral al R. S. Cehoslovace, 
l-a primit marți pe Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al R. D. Ger
mane, care face o vizită oficială la 
Fraga. După cum precizează agenția 
C.T.K., în cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme referitoare la co
laborarea dintre cele două țări.

ECONOMIA
R.P.UNGARE ÎN 1969

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea pla
nului economiei naționale pe e,nul 
1969. In comunicat se arată că î f x969 
venitul național al R. P. Unga'e a 
crescut cu 6 la sută, producția indus
trială cu 3 la sută, iar veniturile 
reale ale populației cu aproximativ 
7 la sută.

Industria chimică și cea electro- 
energetică au înregistrat ritmuri su
perioare de creștere (aproximativ 
7 la sută), iar industria metalurgică 
și constructoare de mașini de apro
ximativ 4 la sută. Comunicatul men
ționează că industriile textile, cea de 
confecții, precum și cea a materia
lelor de construcție nu au atins ni
velul producției din anul 1968.

Volumul producției agricole, se a- 
rată în comunicat, a crescut între 
5—6 la sută, deși la unele produse, 
cum ar fi, de pildă, sfecla de zahăr, 
producția a fost mai mică deeît aceea 
planificată. Balanța externă a R. P. 
Ungare a fost, pentru prima dată 
după mai mulțl ani, activă și în ra
port cu țările nesocialiste.

Atmosferă preelectorală 
in Austria

Cu mal puțin de o 
lună înainte de data 
alegerilor generale 
(1 martie), campania 
electorală se desfă
șoară cu o intensita
te. crescîndă. Prin
cipalii concurenți 
care se Înfruntă sînt 
partidele populist și 
socialist. După un 
procedeu împrumu
tat din practica a- 
mericană, într-una 
din zilele săptămînii 
trecute radioul și te- 
televiziunea austri
acă au transmis o 
discuție directă intre 
Josef Klaus și Bruno 
Kreisky, șefii celor 
două partide. Con
fruntarea dintre cei 
doi concurenți la 
postul de cancelar 
n-a adus clarificări 
deosebite, fiecare din 
cei doi interlocutori 
incercînd să convin
gă că partidul său 
este cel mai indicat 
și mai pregătit pen
tru a prelua răspun
derea guvernamenta
lă în viitorii patru 
ani.

Partidul liberal, 
care s-a hotărît de 
curînd să refuze ori
ce colaborare cu so
cialiștii, dar s-a ofe
rit ca partener popu- 
liștilor, speră să-și 
sporească zestrea de 
voturi prin adversi
tatea afișată cu in
sistență față de ma
rea coaliție. Zilele 
trecute, Friedrich 
Peter, șeful liberali
lor, a cerut liderilor 
populiști și socialiști 
să declare că nu vor

pactiza după alegeri 
în vederea alcătuirii 
guvernului.

Sub acest aspect, 
discuția radio-televi- 
zată a conturat mai 
precis ardoarea cu 
care cancelarul Kla
us pledează pentru 
avantajele formulei 
„guvern monocolor", 
în contrast cu frec
ventele referiri ale 
președintelui P.S.A., 
B. Kreisky, la reali
zările cabinetelor 
marii coaliții.

CORESPON
DENȚA DIN 

VIENA DE LA 
PETRE STAN- 

CESCU

In acest moment 
al discuției presa 
vieneză a publicat 
date semnificative 
pentru configurația 
opțiunilor în rîndul 
austriecilor : numai 
cinci la sută ar dori 
o mică coaliție intre 
liberali și unul din 
marile partide i .50 
la sută sînt partizani 
al marii coaliții între 
P.P.A. și P.S.A. (îna
inte de alegerile din 
martie 1966, această 
categorie era mai re
prezentativă, tnsu- 
mînd două tre
imi) [ 55 la sută din 
clientela electorală a 
populiștilor și res
pectiv a socialiștilor

Înclină spre formula 
guvern monocolor, 
format evident din 
reprezentanții parti
dului preferat, dar 
numai 17 la sută din 
alegătorii P.P.A. și 6 
Ia sută din cei ai 
P.S.A. consideră că 
această dorință ar 
putea să fie realizată 
după 1 martie. Aces
te rezultate sînt co
municate de Societa
tea de studii privind 
științele sociale, care 
a efectuat o anchetă 
în rîndul cetățenilor.

Totodată, doi cu- 
noscuți specialiști în 
sondajele de opinie 
publică, Karl Blecha 
și Walter Fessel, au 
anunțat în urmă cu 
cîteva zile că scruti
nul din 1 martie ar 
fi de acum hotărît, 
iar rezultatele alege
rilor — cunoscute. 
Conform înțelegerii 
realizate în preala
bil între partidele a- 
ustriece, asemenea 
cifre nu pot fi aduse 
la cunoștința opiniei 
publice. Oricum ar 
fi. ele nu au vreun 
efect moderator asu
pra zelului strategi
lor electorali, care 
declanșează acum a- 
saltul hotărîtor pen
tru cucerirea de noi 
aderenți și slăbirea 
pozițiilor adversaru
lui Faza a doua a 
campanie! electorale 
programează pe prim 
plan turneele prin 
țară ale principalilor 
lideri ai partidelor, 
care vor lua cuvîntul 
în adunări publice.
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