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BRAȘOV (Corespondentul 
„Scînteii"). — Recent, Uzina de 
tractoare din Brașov a livrat 
beneficiarilor primele tractoare 
din noua variantă, 
Prin ce caracteristici 
individualizează această 
variantă constructivă T 
uzină, specialiștii i 

. spus că noul tractor este 
cu un ridicător hidraulic per
fecționat, cu alternator tn loc 
de dinam. De asemenea, el este 
înzestrat cu o cabină încălzită, 
care poate rezista la răsturnare, 
tiindu-i proprii și alte însușiri 
calitative noi.

U-650-M. 
i se 

nouă 
In 

ne-au 
dotat

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii"). Noua realizare a 
conlucrării dintre specialiștii In
stitutului de cercetări metalur
gice și cei de la întreprinderea 
de produse refractare din Plea- 
ja (Prahova) se numește beton 
refractar supraaluminos. Supus 
ta încercări multiple, la combi
natele siderurgice din Galați și 
Hunedoara, noul produs a trecut 
cu succes toate probele. Este de 
circa trei ori mai rezistent la 
șocuri termice decît materialele 
izolatoare clasice. In plus, are 
nenumărate întrebuințări la 
căptușirea cuptoarelor cu tem
peraturi înalte, precum și la 
instalațiile de prelucrare din ra
finării și combinate chimice. 
Primind toate certificatele de. 
calitate, betonul refractar supra
aluminos se va produce la în
treprinderea prahoveană, anul 
acesta, într-o cantitate de 1000 
de tone.
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APROVIZIONAREA
TEHNICO-MA TERI AL A

al organismului economiei naționale
0 metaforă gazetărească ? Nu! 0 subliniere a 
importanței vitale a problemei, o chemare la 

maximă răspundere in dirijarea și organizarea
cotidiană a aprovizionării întreprinderilor

Adeseori, în timpul investigațiilor 
întreprinse în unități industriale, am 
fost martorii acestui dialog : „Avem 
nevoie urgent de semifabricatele 
stipulate în contract, puteți să ne sa- 
tisfaceți cererea?" — transmitea prin 
telex beneficiarul. „Da — răspundea 
furnizorul — comanda este gata, ve- 
niți să ridicați marfa". Și, în scurt 
timp, mijloacele de transport ale 
furnizorului sau beneficiarului du
ceau la destinație, acolo unde pro
ducția are nevoie, semifabricatele, 
piesele sau reperele așteptate.

Unde, lâ ce întreprinderi ați de
pistat asemenea relații? — am fost 
întrebați la uzina „Independența" 
din Sibiu. Deci, dacă ni s-a pus a- 
ceastă întrebare,..înseamnă că la în
treprinderea sibiană nici în acest an 
nu merg prea bine lucrurile în pri
vința aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Am profitat de prezența a- 
proape „în plen", într-unul din bi-

Primatul ideii 
de colaborare 

in creația 
cinematografică

Florian POTRA

rourile întreprinderii, a celor 20 de 
achizitori și merceologi ai serviciu
lui aprovizionării, ca și de cea a tov. 
Gheorghe Vilaia, șeful acestui , com
partiment, și am adresat, la rîndul 
nostru, următoarea întrebare :

— Anul acesta, uzină a fost asi- 
gura'tă mai bine cu repartiții și con
tracte decît anul trecut; ce expli
cații pot fi date faptului că produc
ția este perturbată, totuși, din cauza 
lipsei unor semifabricate, piese sau 
repere ?

Răspunsul a venit mai repede de
cît ne așteptam. Am reținut că a- 
cest mecanism, atît de delicat al a- 
provizionării, este' supus deseori u- 
nor brutale și neînchipuit de pu
ternice neajunsuri, unor anomalii 
care există în cadrul relațiilor be- 
neficiar-furnizor, unor reguli de-a 
dreptul bizare care s-au înrădăci
nat în depozitele și magaziile fabri
cilor producătoare, născocite parcă 
anume pentru a deregla aprovizio
narea tehnico-materială. Dăm cu- 
vîntul cîtorva dintre interlocutorii 
prezenți la discuția purtată la 
dependență" din Sibiu :

loan Rossenauer, merceolog ; 
cîte ori sînt nevoit să mă duc 
gent să iau piese, de obicei 
menți, de la Baza nr. 4 Brașov, 
un fel de amețeală. Cum pășesc p> 
gul bazei, văd o coadă nesfîrșită de 
delegați la magazie. Stau și aștept, 
și, o dată, cînd îmi vine rîndul — 
pac I — se trage oblonul. «Este ora, 
15, ora închiderii», se aude vocea 
funcționarilor dinăuntru. Dimineața, 
o iau de la capăt". Iată și părerea 
tov. Boris Tomșa, tot merceolog: 
„Sînt cazuri cînd ai luat în primi
re, de lă furnizor sau de la baza de 
aprovizionare, materialele, dar tot 
nu poți pleca. I.R.T.A. îți dă ma
șini numai dacă yrea, chiar dacă 
ele sînt solicitate din timp. Am fost 
la Oradea, la Baza nr. 4, întrucît 
ne trebuiau, de urgență, niște tablă 
striată și fier cornier. Deși am ridi
cat imediat materialele, trei zile am 
pierdut pînă am ajuns cu ele la Si
biu ; I.R.T.A. a motivat că nu are 
mașini ■ decît pentru a fi utilizate 
pe trasee lungi, pînă la Iași sau Ga
lați". La. rîndul său, tov. Ion Cojo- 
.caru, șef de birou, ne-a spus : „încă 
din noiembrie anul trecut am soli
citat uzinelor „6 Martie" din Zăr- 
nești să ne execute 100 arbori

cotiți pentru ventilatoarele axiale s 
necesare unor uzine chimice. Aceste 
piese se realizează în producția cu
rentă și, totuși, ele nu ne-au fost 
livrate. Ca atare, nu se pot fabrica 
în acest trimestru utilaje tehnolo
gice în valoare de peste un milion 
lei".

Ne-am mai notat și punctul de .ve
dere al tov. Andrei Mesea, director 
comercial al uzinei „Independența" 
din Sibiu i

— întreprinderea noastră, resimte 
din plin, urmările inerției' și' practi
cilor birocratice în desfășurarea pro
cesului: de aprovizionare țehnico-ma- 
țeriajă. Am făci^L ,un „calcul ; anul 
trecut, din cauze care nu’ țin de ndi,

Nicolae BRUJAN 
Sabin IONESCU 
corespondenții „Scînteii*
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în discuțiile cu privire la paterni
tatea operei cinematografice, la" pri
matul unuia sau altuia dintre cola
boratori — scenarist, regizor, actor, 
operator, scenograf, muzician — s-au 
conturat două puncte de vedere opu
se : individual și colectiv. Plecînd de 
la ideea că un artist nu poate lucra 
decît de unul singur (ca in literatură 
sau în pictură), partizanii primului 
punct de vedere susțin supremația 
regizorului, prin care s-ar asigura 
unitatea și caracterul organic al 
muncii depuse în comun. în acest 
sens, regizorului 1 se cere să devină 
propriul său scenarist, adică regizor- 
autor, punînd de
cisiv amprenta 
personalității sale 
creatoare asupra 
filmului'. Se, mai 
adaugă că într-o 
asemenea direcție 
stă, de fapt, viito
rul cinematogra
fului ca artă. »

Cel de-al doilea punct de vedere 
așează accentul pe colaborarea tutu
ror factorilor care concură la reali
zarea unui film, .pe ideea că tocmai 
varietatea de opinii izvorîtă din di
versitatea specialităților și a tempe
ramentelor dă valoare și rodnicie o- 
perei comune. Ca un copil educat de 
ambii părinți — se spune — filmul 
poate să rezulte din efortul mai mul
tor colaboratori, cu condiția, însă, ca 
fiecăruia să i se precizeze cu clari
tate sarcinile. Cu condiția, de ase
menea, să nu se considere că numai 
munca în colaborare asigură nașterea 
operei de artă.

Experiența cinematografului mon
dial a demonstrat că și o poziție și 
cealaltă sînt juste. De aceea, teore
ticienii au depășit contradicția, afir- 
mînd că la întrebarea „cine e ade
văratul. autor al filmului 7" nu se 
poate da un răspuns valabil pentru 
toate cazurile, că nu se poate abso
lutiza ori impune o soluție în dauna 
celeilalte. Pe de altă parte, dilema a 
fost dezlegată oarecum empiric, de 
către unii cineaști, prin acordarea în- 
tîietății „celei mai puternice perso
nalități" din cite conlucrează la reali
zarea unui film.

puncte de vedere

Bineînțeles, în termenii eî princi
piali, discuția se adecvează și cinema
tografiei noastre. Cu o necesară pre
cizare. La noi nu s-au afirmat încă, 
în mod concludent, regizorii-scena- 
riști, ca autori ai ideii, subiectului 
și stilului unui film, cu rare excepții 
(și nu prea convingătoare). Pe de altă 
parte, colaboratorii cei mai apropiați 
ai regizorului — scenaristul sau acto
rul — nu s-au manifestat decît ra
reori cu o eficacitate expresivă spe
cific cinematografică. Avem, fără-n- 
doială, scriitori de talent, dar n-avem 
decît foarte puțini scenariști de ta
lent (sau de profeșie), pătrunși de 

spiritul artei fil
mului. Avem și 
actori deosebit de 
dotați, dar ei 
n-au asimilat în 
măsura cuvenită 
normele scrise sau 
ascunse ale inter
pretării pe . pla
touri. Cauzele și 

explicațiile sînt multiple. Una, din 
cele fundamentale, ar sta, cred, în 
puterea de circulație dobîndită, pen
tru multă vreme, de prejudeca
ta că scenariul e un „gen lite
rar" autonom și că regizorul nu are 
altă menire decît să transpună pe 
peliculă un text dat (de alții). A 
fost un timp cînd la noi s-a absolu
tizat primatul scenariului — ca în 
teatru primatul piesei — neținîndu- 
se seama că în practică acesta era 
lipsit de sugestii și valori cinemato
grafice. O atare credință a alimen
tat tocirea simțului de colabo
rare al scenaristului ocazional, al scri
itorului, care nu mai tolerează nici 
o contribuție — atît de necesară — 
la desăvîrșirea muncii sale pentru ci
nematograf. Desigur, un romancier 
cunoaște, să zicem, mediul lucrători
lor din uzine sau de pe șantiere și 
se pricepe să coloreze o lume carac
teristică, dar de cele mai multe ori 
nu știe să dea o structură și o formă 
cinematografică povestirii și dialogu
lui său. Apare, astfel, nevoia impe
rioasă a intervenției unui cineast, a 
unor persoane cu o viziune filmică a
(Continuare in pag. a IV-a)

Secvenfâ de la fabrica de mobilă a 
Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Pitești. 
Aici se produc 10 tipuri de mobilă, 
din care circa 30 la sută este desti

nată exportului
Foto i Agcrpres
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că, forțată, prin per- I 
turbații, a planului de l 
livrări și a planului 
de producție calculat ) 
în săptămînl și zile. 1 
Perturbați! care acum 1 
vor putea fi evitate, l 
tntîi prin refacerea o- i 
perativă a planului de ) 
livrări și a planului 1 
de producție faptul 
acesta, „dat’ pe mîna" ț 
fișierelor și a calcula- i 
torului electronic în- 1 
seamnă respectarea cu l 
strictețe a principiului .' 
socialist al planificării ț 
și evitarea eforturilor 1 
de reglementare a pro- 1 
cesului de producție l 
care răpesc ingineri- 
lor, economiștilor, ca- ț 
drelor de conducere l 
mult timp prețios. * 
Calculatorul evită dez- ( 
informarea, obligă la o 
informare corectă — ) 
căci refuză eroarea! ț 
— nu poate accepta i 
documente greșite. > 

întrebare : există un i 
procent important de 
erori în documentele ) 
care circulă în între- 1 
prinderi ? Răspuns i ’ 
da, circa 30 la sută din i 
documente conțin e- / 
rori . care pot și tre- ) 
buie să fie corectate. I 
Calculatorul o face I ’ 
Așadar, revenind, o i 
cerere a unui nou cli- i 
ent poate fi acum 'pla- ) 
nificată și executată ( 
în termeni matematic 
preciși, chiar dacă, pe \ 
parcurs, clientul vine r 
cu schimbări, propune 1 

urnele modificări la co- 1 
manda inițială. Și, în 
pofida acestor capricii ) 
ale clientului, interve- 1 
nite pe parcurs, cere- > 
rea poate fi executată ț 
la data promisă. /

electronice
Fișierele sînt 

de date ; ele vor fi 
vorate de creierul 
lectronic. Cîtă obosea
lă, cîte eforturi, ale 
cîtor sute și mii de cal
culatori umani scutește 
computerul 1 Și fără o- 
dihnă, zile și nopți la 
rînd | căci „El" poate 
lucra 24 de ore din 
241 Mi se relata cu 
multe amănunte știin
țifice că un astfel de 
proces de optimizare 

tea de calcul electro
nic — de o atracție . 
mitologică î un prag 
simplu, acoperit de un 
„portic" ogival care 
parcă străpunge aerul,’ 
te invită să-1 treci, să 
pătrunzi într-un 'do
meniu al ȘTIINȚEI. 
Im pășit în împără- 
ia calculatorului e- 
ectronic, a acestor 

computeri care — mai 
ales dacă- ne gîndim 
la etimologie, în lati
nă computus = cal
cul al timpului — 
fac să dispară într-o 
clipă timp'ul. Adică 
să-1 ai în întregime, 
dar să-1 faci secundă, 
iar tu să trăiești mai 
mult, fiind scutit de 
calcule enorme, care 
ți-ar cere ani de zile...

Dar să începem cu 
începutul'; pe' un cu
loar încadrat de mari 
geamuri oblice, trans
lucide, privirea tre
buie împărțită în trei. 
In : față: un panou au
tomat dș ' prezentare 
începe să-ți vorbească 
prin săgeți și încadra- 
mente clare unde te 
găsești,' ce' se, află în 
sala din stînga și în 
cea din dreapta. In 
stînga, salonul de per- 
forare'a cartelelor, zo
na’ de pregătire a da
telor,’’ de verificare și 
sortare care „hrăneș
te’1 mașinile de Calcul 
din dreapta. Care ma
șini, ce aparate? 
N-aUzi nici- un zgomot, 
nici o mișcare, te afli, 
ai zice, în atmosfera 
unui film științifico- 
fantastic.

Mai întîi m-am în
drăgostit de nume, fă
ră să’-i fi cunoscut în
treg conținutul. Căci 
emblema acestui Cen
tru de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de 
conducere din între
prinderi, primul de a- 
cest gen la noi, cu
prinde în realitate 
două „laturi" t o dată, 
această înaltă școală 
de cadre, apoi, o clă
dire aparte — unita-

brie a anului. Benefi
ciarul, în funcție de 
„toanele" sezonului, 
cere după începerea 
trimestrului să se exe- 

- cute o altă cantitate, 
în altă culoare. Ei bi
ne, problema aceasta 
însemna trecerea brus-

Reportaj do 
Constantin 
CRIȘAN

în ce privește planul 
de livrări și, parțial, 
planul de producție — 
deja „pus pe mașină" — 
a fost realizat de spe
cialiștii CEPECA îm
preună cu reprezen
tanți ai întreprinderii 
pentru uzinele „Da
cia". El a constituit 
rodul muncii unui co
lectiv de ' specialiști 
condus de dr. ing. Paul 
Constantinescu, direc
torul științific al 
CEPECA. Se află a- 
cum în proiect avan
sat programarea și 
controlul producției 
privind articolele, cu
lorile, cantitățile, 
schimbările culorilor 
în agregatele uzinelor 
„Dacia". „E atît de im-- 
portant ?“ „Foarte im
portant" ; să presupu
nem că o întreprinde
re românească sau o 
firmă- străină face u- 
zinelor „Dacia" cr co
mandă de 10 000 de 
metri de pînză cu im
primeuri pe fond bleu 
pentru trimestrul ur
mători Uzina producă
toare s-ar fi angajat 
să predea acest stoc 
pe data de 20 decem-
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Din noul peisaj arhitectural al orașului Turnu-Severin Foto i Gh. Vințilă
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India după evenimentele

După mai multe luni de tensiune 
și incertitudini, viața politică a In
diei revine la normal.. La Delhi 
a fost dat publicității un raport asu
pra evoluției situației economice a 
Indiei, ale cărei trăsături sînt creș
terea producției agro-alimentare, 
menținerea ritmului de dezvoltare 
industrială, îmbunătățirea schimburi
lor externe. Astfel, în raport se ara
tă, între altele, că, în ciuda secetei șl 
apoi a inundațiilor provocate de mu-
9

CU CINE Al DE-A FACE
La începutul anului 1965, 

un individ; cu, aparențe 
modeste — scăpat ca prin 
minune dintr-o „încurcă
tură" avută la cooperativa 
meșțeșugărească .,Dinamo" 
Timișoara — se prezintă 
la cooperativa agricolă de 
producție Mehala (aparți- 
nînd de asemenea de mu
nicipiul Timișoara). Aici a- 
runcă „undița" cu o ofertă 
ispititoare; înființarea unei 
secții anexă, pentru acope
riri metalice (nichelări, 
cromări, zincări, eloxări 
etc.).

Autorul ofertei ține cu 
orice chip să-și arate buna 
credință, corectitudinea, 
să demonstreze că pune 
mai presus de orice sluji
rea intereselor cooperati
vei. Drept argument, de
clară cu generozitate că 
este gata să adăpostească 
secția anexă în atelierul 
său particular — de pe 
strada Rusu Șirianu nr. 6 
— refuzînd pînă și chiria 
ce i s-ar fi cuvenit. Ba. 
mai mult, se obligă să fo
losească autoturismul per
sonal în scopuri de serviciu

Propunerile erau cel pu
țin ciudate. Dar și mai ciu
dat este faptul că oferta

„generoasă" și ;,avantajoa
să" nu suscită bănuielile 
nimănui, adoarme un în
treg consiliu de conducere. 
Nu se găsește nici măcar 
o singură persoană dintre 
cele puse să vegheze asu
pra intereselor generale, 
asupra. averii obștești, 
care să-și pună întrebarea: 
„Ce urmărește și cine este 
acest „om care aduce ploa
ia ?“ S-ar fi putut_ afla a- 
tunci cu ușurință că Ion 
Munteanu e un vechi cli
ent al justiției, că are 
la activ cîteva condamnări.

Mulți dintre cei cu care 
am discutat, în marea lor 
majoritate vinovați de 
starea de lucruri constata
tă, ne-au spus : ,,o secție 
anexă pe lîngă cooperativa 
agricolă de produdție e un 
fapt legal. Nu vedem ce 
rău am făcut înființînd și 
noi una".'’ Dar, tocmai des
pre modul cum a fost „în
țeleasă" această legalitate 
la C.A.P. Mehala este vor
ba în cazul de față, iar 
pentru a elucida de la bun 
început care sînt scopurile 
și atribuțiile secțiilor ane
xe, am .solicitat cîteva pre
cizări tovarășului Vasile 
Truțescu, membru în

Comitetul Executiv al 
U.N.C.A.P.

Aceste secții ale coope
rativelor agricole de pro
ducție sînt create în scopul 
de a folosi forțele . dispo
nibile din C.A.P. pentru o 
perioadă cît mai mare din

anchetă 
socială

an. Ele se dezvoltă îndeo
sebi prin valorificarea re
surselor locale, a tradiții
lor meșteșugărești și: arti
zanale, prin folosirea unor 
deșeuri industriale. Majo
ritatea serviciilor sînt con
sacrate deservirii produc
ției din cooperativă. Prețu
rile la care se vînd produ
sele executate, aici trebuie 
să se încadreze, în mod 
obligatoriu, în plafonul ta
rifelor legale.

Am citit contractele în
cheiate între Munteanu si 
C.A.P. Mehala. Ultimele

ni-l înfățișează pe I. M. 
bine înfipt, dictînd consi
liului de conducere anga
jarea neamurilor, pretin- 
zind avantaje peste avan
taje. Așa, bunăoară, impu
ne ca atît el cît și soția sa 
să fie asimilați... brigadieri 
de cîmp, pentru a benefi
cia de sporul de 2 la sută. 
Că nu lucrau efectiv în 
producția agricolă, așa 
cum sună litera legii, era 
un „amănunt" peste care 
se putea trece... Consiliul 
de conducere aprobă. Mai 
pretinde I. M ca atît, lui, 
ca șef de producție, cît și 
soției Elena Munteanu — 
încadrată cu același salariu 
(2 224 lei, pentru că ținea 
fișele de pontaj, întocmea 
statele de plată) — să li se 
aplice și sistemul premial 
lunar folosit în rețeaua 
UCECOM : pînă la 20 la 
sută d’n salariul tarifar.

Se. aprobă și asta I Juris
consultul' cooperativei, Lu
cia Tunea, nu ridică nici o 
obiecție. La fel și Letiția 
Bătrîn, contabila coopera
tivei agricole, care admite 
ca el și soția lui să primeas
că premii lunare calculate . 
într-un procent de 20 la 
sută, la care nu aveau

dreptul din moment ce 
primeau sporul de .2 la su
tă ! Aceeași: contabilă so
cotește drept bun pontajul 
scandalos potrivit căruia 
soții Munteanu, în anumi
te perioade, ar' fi lucrat 21 
de ore din 24. (Prin ce mi
racol cei doi au mai rămas 
încă în viață, după o astfel 
de „epuizare" fizică ?)

Datorită unor asemenea 
mijloace, fiecare dintre soți 
ajunge să cîștige lunar cîte 
7—9 și chiar 10 000 lei 1 Iar 
toate aceste ilegalități se 
fac senin, sub ochii „fasci
nați" ai consiliului de con
ducere, ai contabilei și ju
risconsultului.

Anii fug și atelierul de 
pe strada Rusu Șirianu nr. ■ 
6 prosperă. I. M. „trece" 
prin consiliu tot ce pofteș
te. Prin punerea la dispo
ziție a atelierului său, fă- 
râ să pretindă chirie, I. M. 
voia de fapt — și a obți
nut — regimul de patron, 
libertatea de acțiune care-i 
convenea. Are acum în a-

llie TĂNASACHE . 
Ion GROZAV

(Continuare in pag, a V-a)

son în unele regiuni ale țării, tn anul 
care a trecut s-a obținut o recoltă 
de 94 milioane tone cereale, cifră 
foarte apropiată de recordul atins în 
urmă cu doi ani. Pentru India, unde 
peste 80 la sută din populație este 
ocupată în agricultură, producția de 
cereale (încă sub nivelul necesități
lor) este considerată drept un indice 
primordial, de care depinde nivelul 
întregii activități economice.

Acum, cînd, după multe luni de 
tensiune politică, viața reintră în 
normal, aruncfnd o privire retros
pectivă asupra evenimentelor din 
ultima vreme, s-ar putea spune că 
furtuna politică prelungită a deter
minat o limpezire a opțiunilor, o mai 
precisă delimitare a sferelor de -in
teres ale diverselor clase și pături 
sociale ce compun conglomeratul so
cietății indiene. In genere, s-a acre
ditat mai puternic ideea că acum, 
la aproape ’ un sfert de veac de la 
cucerirea independenței, India — 
care în acest interval de timp a în
registrat; o serie de realizări pe ca
lea progresului — se află în fața unor 
cerințe obiective de renovare a ac
tualelor sale structuri, renovare fără 
de care ; oamenii politici . lucizi nu 
văd cum s-ar putea continua _ pro
gramul de prefaceri social-economice 
anunțat ;în zilele creării noului stat 
indian. 1 '. ’ -j' ~ ,

Este semnificativ faptul că. epi-' 
centrul frizei politice declanșate. .în .. 
vara anului trecut se ..situase chiar ’ 
în cadrul Congresului Național In
dian (C.N.I.), partid cu bogate tra
diții, și care se află' de la eliberare 
la cîrma țării. Anunțarea naționa
lizării principalelor bănci -din India 
a constituit, după cum se știe, un 
„minut al adevărului". Aripa : de 
dreapta a partidului de guvernămînt 
a dovedit că exprimă interesele ma
rii finanțe, și ale moșierilor ; ea a 
acționat deschis împotriva naționali
zărilor, a celorlalte măsuri progre
siste inițiate de primul ministru in
dian, cum _ ar fi limitarea activității 
monopolurilor, -întărirea sectorului 
de stat, acțiuni pe linia reformei a- 
grare.

înfruntarea1 a căpătat o accentuată 
coloratură politică,' mai ales în. peri
oadă imfdiat următoare, cu — 
alegerilor prezidențiale, 
„sindicatului" (denumire 
presa indiană forțe'or de dreapta) a 
fost învips atunci de V. V. Giri, care 
a fost susținut de primul ministru 
și de - majoritatea partidelor de stîn- ’ 
ga. Ulterior, ofensiva „sindicatului"

ocazia
Candidatul 
dată da

Dumitru ȚINU ’

(Continuare în pag. a V-a)
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Nici mîncate, nici păstrate

I

în toamnă — vă amintiți 7 —
conducătorii comerțului cu legume 
și fructe au dat asigurări, în cadrul 
unei conferințe de presă, că au 
luat toate măsurile pentru a con
serva în bune condiții produsele 
agroalimentare necesare consumu
lui pe timpul iernii. Dacă judecăm 
lucrurile după „pulsul" rețelei de 
desfacere — și acesta este singurul 
criteriu de apreciere — asigurările 
au avut în mare parte, cel puțin 
pînă acum, acoperire în fapte.

Care este însă, în momentul de 
față, situația în silozuri și depo
zite, cum este păstrat și gospodărit 
fondul de marfă pentru a asigura 
o bună aprovizionare și în peri
oada următoare ? Investigațiile de 
față au ca reper județele i Iași, Bi
hor, Dolj, și municipiile Constanța 
și București. O primă constatare i 
în toate relatările transmise de co
respondenții noștri se remarcă fap
tul că în'depozite și silozuri există 
in prezent cantități suficiente de 
produse.

Corespondentul nostru Manole 
Corcaci apreciază că ieșenii merită 
să fie lăudați pentru modul oum au 
asigurat conservarea produselor — 
în special a cartofilor și a cepei. 
Acestea au fost puse în vînzare nu 
după criteriul „de aici sînt mai 
ușor de scos", ci pe baza unui con
trol riguros al rezistenței la însi
lozare și în adest fel'au fost evi
tate deprecierile.

Pe parcursul acestui raid am fost 
însă martori la situații care se 
situează exact la polul opus. Cum
părătorii din Constanța — ne trans
mite Radu Apostol — au constatat 
și constată că în unitățile de des
facere ale I.L.F. se vînd cantități 
apreciabile de cartofi, ceapă, rădă
cinoase, mere, dar, în mare parte, 
depreciate.

— Nu negăm, se depreciază în- 
tr-adevăr unele cantități de legume 
și fructe însilozate. Ce putem face 
însă, dacă nu avem depozite cores
punzătoare 7 — ne întreabă 
Sipoș, șeful contabil al I.L.F.

— Ce cantități de produse 
depreciat pînă acum 7

— Nu știm, în orice caz nu ,___
mari. Situația exactă o vom ști 
abia la lichidarea stocurilor din si-, 
lozuri.

Facem un sondaj sumar la depo- ___  _____ .
ritul nr. 1, .însoțiți J,.de.jl..jtădulespu . sate;.în voia soartei.

Este Știut că la usturoi nu s-au 
putut asigura cantități care să sa
tisfacă consumul de pe rețea. In 
asemenea condiții — măsură logică 
— s-a hotărît ca desfacerea aces
tui produs să fie dirijată de către 
conducerile I.L.F. județene. Ace
leași conduceri trebuiau să stabi
lească — în raport cu fondul de 
marfă însilozat — ce cantități să 
meargă la consum și ce cantități 
să fie oprite pentru sămînță. Ver
bal — un ordin scris nu există — 
conducerile de depozite au primit 
dispoziții să nu „se atingă de us
turoi, fiind pentru sămînță". Să 
exemplificăm cu situația din Bucu
rești i în trei depozite (Coșbuc, 
Obor și Militari), „oamenii disci
plinați" ai oficiilor nu s-au atins 
într-adevăr de usturoi, dar nici 
n-au verificat rezistența la, condi
țiile atmosferice, n-au luat probe 
de control, nu l-au sortat. Rezul
tatul : în depozitele respective, in
specția comercială a constatat (și 
consemnat în procese-verbale) în 
repetate rînduri, apariția fenome
nelor de infestare, care au depre
ciat — parțial sau total — canti
tăți de usturoi de ordinul tonelor. 
Corespondentul nostru Nistor Țuicu 
ne relatează că o situație similară 
există și la Craiova, într-un depo-

depreciat peste normele legale, în 
lunile noiembrie și decembrie, 
12 737 kg de cartofi, 788 kg de cea
pă, 607 kg de varză albă proaspătă 
și 3 796 kg de pătrunjel rădăcină. 
Cauza acestor deprecieri 7 In mare 
măsură, calitatea necorespunzătoa
re a unor produse livrate de 
C.A.P.-uri și, mai cu seamă, de 
alte I.L.F.-uri". E adevărat, în 
condițiile unui an deosebit, cum a 
fost 1969, cînd s-a apelat la toate 
resursele pentru constituirea fon
dului de marfă, nu s-au livrat în
totdeauna comerțului numai pro
duse de cea mai bună calitate. De 
aceea, nu întîmplător s-a insistat 
toamna trecută în recomandările 
forurilor superioare asupra com
pensării acestor neajunsuri prin 
măsuri complexe de conservare, 
printr-o judicioasă orientare a 
desfacerilor în funcție de rezisten
ța produselor. Or, în cazul produ
selor amintite, măsurile de mai sus 
au fost uitate pe drum 1

Să descindem, după acest „tur

zit unde sînt însilozate 15 tone de 
usturoi. Pentru fiecare din aceste 
situații s-au întocmit referate și 
parareferate, zeci de hîrtii, dar ni
meni n-a indicat măsura firească, 
ca usturoiul ce nu mai putea fi 
păstrat să fie valorificat pe piață, 
pentru consum imediat.

Ne aflăm la depozitul Militari. 
„Știți, rezultatele financiare la us
turoi sînt foarte bune — se gră
bește să ne asigure tovarășul di
rector N. Stanca. Dăm beneficii, 
iar scăderile (pierderi în toată re
gula — n.n.) sînt sub procentul sta
bilit".

— Care « procentul de „scă
deri" 7

— Vreo 20 Ia sută, adică sub cel 
stabilit...

Mai clar i din 35 tone de usturoi 
tnsilozat s-au vîndut 10 tone și, la 
sortare, au rezultat 2 tone depre
ciate (pînă acum,- căci peste 23 000 
kg nu sînt încă sortate 1). „Ne în
cadrăm în normă" (într-o normă 
stabilită de conducerea depozitu-

Cum sînt conservate legumele 
și fructele în silozurile I. L. F.

de orizont", și tn Capitală. însem
nările și concluziile noastre asupra 
situației depozitelor și silozurilor 
de aici vor beneficia de asistența 
tovarășei ing. Ecaterina Rădulescu, 
inspector principal pentru produ
sele alimentare la Inspectoratul co

Ion
s-au

prea

mercial al consiliului popular mu
nicipal, care ne-a însoțit în a- 
ceastă parte a raidului.

Mai întîi. o remarcă valabilă 
pentru depozitele Militari, Chiaj- 
na, Bucureștii Noi i cantitățile 
mari de cartofi și ceapă însilozate 
aici se prezintă foarte bine și nu 
există, deocamdată, nici o sursă 
(naturală sau organizatorică) care 
să producă stricăciuni. Dar în 
timp ce pentru conservarea și gos
podărirea acestora s-a făcut totul, 
alte produse — rădăcinoase, fruc
te șl chiar usturoi 1 — au fost lă-

de la serviciul de desfacere al 
•I.L.F. De la 1 octombrie și pînă în 
prezent s-au depreciat aici mai mult 
de 51 tone de cartofi, 11 tone de 
ceapă, 5 tone de rădăcinoase.

Nu-1 contrazicem pe tovarășul 
contabil șef că depozitul din Con
stanța nu asigură condiții optime 
de conservare a produselor. Nor
mele de perisabilitate, care se sta-. 
bileso în cadrul fiecărei grupe de 
groduse, țin și ele seama de posi- 

ilitățile existente în depozitele 
noastre. Dar la Constanța, în „cal
culul deprecierilor" — care au de
pășit normele admise — trebuie 
luate în discuție nu numai condi
țiile de depozitare, ci și felul cum 
au fost aplicate măsurile indicate 
de specialiști pentru conservarea 
produselor. Depozitul e de vină că 
aici nu s-a făcut aerisirea produ
selor, că ele au fost așezate claie 
peste grămadă, că sortarea s-a fă
cut prin sondaj 7 Iată, deci, adevă
ratele cauze I

Relatarea corespondentului nos
tru Aurel Pop din Oradea se deo
sebește de cea din Constanța doar 
prin interpretarea — dintr-un 
unghi „nou" — a modului de apa
riție a deficiențelor. Ce susține in
ginerul șef al I.L.F. i „Deși pro
dusele însilozate au fost în prea
labil recepționate și sortate, s-au

lul, de 25 la sută, și nu în cea de 
12 la sută, prevăzută 
Totul pare în ordine.
în depozit ne convinge însă de alt
ceva i numeroase căpățîni de ustu
roi, luate la întîmplare, sînt stri
cate, atacate de mucegai etc.

Puteau fi evitate deprecierile 7
— Nu în totalitate — ne răs

punde ing. Ecaterina Rădulescu. 
Totuși, pentru a reduce cît mai 
mult procentul firesc de degrada
re, trebuie luate măsuri în sensul 
sortării și resortării întregii can
tități însilozate, precum și al pu
nerii treptate în vînzare. In pro- 
cesele-verbale încheiate am con
semnat, numai în luna ianuarie, 
nenumărate recomandări de acest 
fel.

De ce nu s-a procedat așa 7 Nu 
e greu de înțeles de ce, de vreme 
ce o comisie a stabilit că un sfert 
din cantitatea de usturoi se va lua 
în calculul de scăzămînt. Practic, 
paguba a fost legalizată de la bun 
început I

I.L.F. București este și proprieta
ra unor silozuri aflate în preajma 
Capitalei. 11 vizităm pe cel din Bră- 
nești. Se află aici peste 16 tone de 
ceșpă, mustind de apă și înghețată. 
Fiindcă — vedem prin acoperiș — 
în depozit a mai și plouat I Dar, 
deși era evident că ceapa este ame
nințată să se strice, nu s-a dirijat, 
spre consum nici o... căpățînă. Cîț 
privește silozul’de cartofi, acesta se 
află, nu cum te-ai aștepta, lîngă un 
drum de acces, ci undeva, hăt în 
mijlocul unui cîmp. Nu ne vine 
să credemi poligonul e complet i- 
nundat.

— Ce să facem și noi, de unde era 
să știm că se va topi zăpada 7 se la
mentează tehnicianul.

— Trebuia să faceți șanțuri de 
colectare, observă Ing. Rădulescu.

De ce nu s-au făcut șanțuri 7 
„N-am avut oameni" — primim 
încă o explicație. Aflăm că numă
rul total al lucrătorilor este de 30, 
cu 10 mai mult decît al funcționari
lor, pe care îi descoperim purtînd 
discuții interminabile (despre sta
rea vremii, probabili), în birourile 
C.L.F Brănești.

Căldura din ultimele zile a dez-

de stas I). 
Un sondaj

ghețat silozurile (foarte multe la 
număr) amplasate sub cerul liber, 
care sînt acum amenințate cu in
filtrarea apei pînă la ultimul „pat" 
al cartofilor. Intrucît din respecti
vele depozite nu s-au dirijat pînă 
acum spre piață decît cantități 
foarte mici - deși ar fi fost normal 
să se înceapă cu acestea — specia
liștii sînt de părere, că, în urma 
verificării urgente a stării fiecă
ruia, trebuie să se stabilească o 
ordine judicioasă a „deschiderilor", 
nu în baza planului întocmit cu 
luni în urmă, ci în funcție de con
dițiile climaterice actuale dintr-o 
zonă sau alta.

Inspecția comercială mai averti
zează de aproape două luni (a fă
cu t-o și cu ocazia raidului nostru) 
și asupra modului nepermis în care 
organele I.L.F. au asigurat valorifi
carea fructelor (merelor) și a rădă- 
cinoaselor (în special a morcovi
lor). Depozitele din Militari și Obor 
au fost (și mai sînt) invadate de 
mere. Faptul că merele de cate
gorii inferioare au o desfacere len
tă s-a observat încă din luna 
noiembrie. Ei bine, în piață au 
fost pompate, totuși, permanent 
astfel de mere. Dar merele 
de calitate mai slabă nu s-au 
vîndut decît într-o proporție scă
zută, iar o parte din cele bune — 
așteptînd să Ie vină rindul la vîn- 
zare — s-au depreciat în depozite! 
(317 tone în Militari și cam tot atî- 
tea la Obor). Acum s-a ajuns la con
cluzia logică i să fie scoase pe piață 
numai mere de calitatea I și extra. 
„N-am pierdut nimic Am valori
ficat aceste mere" — se apără con
ducătorii acestor depozite. Dacă îi 
întrebi cum. afli însă cu surprin
dere că zeci de tone au mers la 
furajarea animalelor sau la semi- 
industrializare. cu prețuri derizo
rii. Aceeași soartă așteaptă' în pre
zent alte zeci de tone din cele 
două depozite.

Considerațiile de mai sus n-au 
pretenția de a fi epuizat toate măsu
rile și soluțiile posibile a fi luate 
în acest moment. Există suficienți 
specialiști la direcțiile agricole ju
dețene, la I.L F.-uri care au nu 
numai căderea, ci și obligația de 
a dispune măsuri eficiente, în func
ție de situația concretă a fiecărei 
unități de însilozare.

Constantin PRIESCU 
George POPESCU

31

Au lăsat mierea
„Mă cheamă Filip Mi

hai, sint din comuna Ham- 
ciarca — Tulcea și am un 
fiu (Ion Mihai), care iși 
face stagiul militar la Tr. 
Severin. In ziua de 5. 1.

i-am trimis un colet 
nr. de înregistrare 

925 899) in greutate de 8 
kg. (Miere de albine și al
te alimente). La el a ajuns 
numai sticla cu miere de 
albine, restul n-a primit. 
Voi urmări zilnic presa. 
Vreau să văd dacă se pu
blică povestea asta..."

Urmăriți presa. In ea 
veți afla numai vești bu
ne. In ceea ce privește ne
cazul dv. cu coletul veți 
primi, sperăm, vești bune. 
Se fac cercetări.

Cumpărați-vă 
cămile!

I

Am promis, într-unul din 
articolele precedente („De
molați monumentul nepă
sării I" — „Scînteia" nr. 
8 321), că vom urmări în 
continuare eficiența măsu
rilor ce vor fi luate pentru 
asigurarea bunei funcțio
nări a instalațiilor de în
călzire a locuințelor din lo
calitățile în care, în ulti
mul timp, s-au semnalat 
defecțiuni în această pri
vință, și că vom re
veni asupra problemelor 
puse în discuție. La drept 
vorbind, nu credem că este 
neapărat necesar ca. în
tr-un timp atît de scurt, 
să refacem itinerarele par
curse anterior. Scrisorile 
primite în continuare la 
redacție ne-au determinat 
însă să ne grăbim.

Motru. La capătul firu
lui telefonic același inter
locutor i Gheorghe Popa, 

’ secretar al comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
orășenesc.

— Tn lini! mari, situația 
este și acum aceeași. Calo
riferele din aproape toate 
blocurile de locuințe conti
nuă să rămînă reci. E drept, 
între timp s-a întreprins 
ceva, a venit aici o echipă 
de specialiști, din partea 
Ministerului Minelor, a fost 
pusă în funcțiune centrala 
termică, a mers cîteva ore, 
dar iarăși s-a defectat.

Moldova Nouă.
— Noutăți deosebite, față 

de data trecută, nu vă pot 
da — ne spune Alexandru 
Bara, vicepreședinte al 
consiliului popular orășe
nesc. La blocul turn, lucru
rile s-au mai îndreptat. Au 
fost reparate țevile sparte, 
dar s-a făcpt totul în gra.bă, 
așa că nu putem ști cît vor 
rezista. La blocul 14 însă 
defecțiunile ' s-au agravat. 
Acum stau în frig nu nu
mai cîțiva chiriași, ci toți 
locatarii. Cauza 7 Instala
țiile au fost prost executa
te. De fapt, blocurile sînt 
administrate de I.G.O. Ora
vița, care nu este tn sub- 
ordinea noastră. Noi pe 
cine să tragem la răspun
dere. dacă nici cei ce ad
ministrează blocurile, nici 
beneficiarul lor — între
prinderea minieră — nu 
aparțin de consiliul popu
lar 7

Ne deplasăm Ia Ministe
rul Minelor. Discutăm mai 
întîi cu tov. V. Ogîrlaci, 
directorul direcției de coor
donare a producției de 
cărbune, încercînd să aflăm 
din ce cauză „populația în
tregului oraș Motru, care 
astăzi numără peste 10 000 
de locuitori, este — cum 
spuneam în articolul pre
cedent — total lipsită de 
căldură". Vinovatul princi
pal — ni se spune — este... 
centrala termică, ale cărei 
instalații (în special, venti
latoarele) au avut defecte 
ascunse. De ce n-au fost 
înlăturate pînă acum aces
te defecte 7 Simplu i n-au 
putut fi depistate, n-au a- 
părut în timpul probelor 
de recepție I Ce se va în- 
tîmpla în continuare? Cu 
toate măsurile luate tn a- 
cest sens, nimeni nu-și 
poate asuma riscul de a da 
un răspuns precis.

— La Moldova Nouă —

bi

Desen de I. Dogar MARINESCU

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Galați m-a întrebat cu 
foarte multă insistență ce 
eveniment important s-a 
petrecut la ei in ziua de 
16 a nu știu cita, anul 
1968. Neștiind să le răs
pund și cerindu-mi scu
ze, am rugat acel grup de 
cetățeni să mă informeze. 
Acum citeva zile am pri
mit scrisoarea lor, in care 
se dezvăluie misterul, la- 
tă-l : In ziua de 16 a nu 
știu cita a anului 1968, apa 
a fost întreruptă pentru o 
mică lucrare ce trebuia e- 
xecutată de I.G.G. (înlo
cuirea unei țevi prea ve
chi). De atunci, de la acea 
dată, plătim apa, dar apă 
n-avem. Cu toate că Du
nărea e la un kilometru 
de noi. Unde să ne mai a- 
dresăm, noi, ăștia, fără 
apă ?

Vă dau un sfat: cum- 
părați-vă cămile !

de Nicuță TĂNASE

unui șpraiț (adică al unui 
ciomag de frasin) și a zis 
că șpraițul de frasin e 
destul de rezistent și va 
ține pînă la ieșirea frîgi- 
............... "2derului din garanția de 
ani. După aia...

Cai de poștă...

Doi ani ca mîine 
trec

afirmă tov. C. Mîndreanu, 
directorul direcției de 
coordonare a producției de 
metale neferoase — cen
trala termică a întreprin
derii miniere merge. Aici 
s-a creat însă o altă pro
blemă i I.G.O. Oravița, 
care administrează aceste 
blocuri, nu se ocupă cu răs
pundere de buna lor- gos
podărire. Din cauza aceas
ta, s-a ivit un litigiu i 
I.G.O. și consiliul popular 
local vor să treacă blocu- 

- rile respective în patrimo
niul întreprinderii miniere, 
iar întreprinderea refuză 
să le primească. Noi am 
trimis o comisie la fața lo-

este greu să-i mai stabilim 
acum. In primul rînd se 
fac vinovați cei ce nu au 
pus de acord (mă refer la 
eșalonarea, fondurilor) dez
voltarea industrială a ora
șului cu dotările sale edili
tare aferente. De pildă, 
dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe s-a făcut cu un 
avans mult mai mare față 
de -dezvoltarea C.E.T.-ului. 
Dar nu-i mai puțin adevă
rat că și constructorul are 
partea lui de vină. De pil
dă, magistrala 1, care tre
buia terminată anul tre
cut. nu este gata. Abando
nate sint și lucrările pe 
magistrala 2, al cărei ter-

MONUMENTUL NEPĂSĂRII

Impasibil 
pe același

&

soclu
cuiul, dar pînă acum nu 
s-a ajuns la nici o soluție.

In esență, acestea ar fi 
„explicațiile" defecțiunilor 
apărute în sistemul de în
călzire din cele două orașe 
și ale perpetuării lor. Toți 
factorii responsabili se aga
ță de cîte ceva pentru a 
justifica lipsa de interven
ție. Unul zice că blocurile 
nu-i aparțin, altul că nu 
funcționează centralele, iar 
cel ce răspunde de centrale 
că nu sînt bine întreținute 
instalațiile de căldură 
ș.a.m.d. Și astfel, fiecare 
consideră, în felul său, că 
are o „acoperire", deși din
colo de hățișul tuturor a- 
cestor dispute mii de loca
tari stau fără căldură. In
tr-un asemenea cerc vicios, 
sesizările lor repetate, cri- 
ticile formulate în presă 
n-au determinat nici o 
schimbare a lucrurilor. 
Monumentul nepăsării con
tinuă să rămînă în picioare.

O situație oarecum simi
lară întîlnim și la Pitești, 
unde iarna a prins fără în
călzire suficientă cîteva mii 
de noi apartamente . date 
mai de curînd în folosință. 
Cine este vinovat de aceas
tă situație 7

— In ce ne privește, cu 
forțe proprii am amenajat 
în cartierul Trivale sisteme 
termice provizorii, care să 
asigure oît de cît căldura în 
noile apartamente — ne 
spune tov. Alexandru Po
pescu, primarul municipiu
lui. Cît despre vinovați.

lească modalitățile adec
vate pentru înlăturarea de
ficiențelor. te s-a întîmplat 
însă în realitate 7

— Noi am constituit o 
comisie care a analizat a- 
ceastă problemă, deși re
zolvarea ei cade în mare 
măsură în seama consiliu
lui popular municipal — ne 
spune tov. Gavril Moroșan, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular județean. I.G.O. 
Suceava activează pe raza 
sa teritorială, deci ea are 
cuvîntul hotărîtor în a- 
ceastă privință. Iată însă 
că, la rîndu-i, consiliul 
popular municipal este de 
altă părete : „Noi nu pu
tem trage la răspundere 
conducerea I.G.O., deoare
ce este a consiliului popu
lar județean". C.S.E.A.L. a 
trimis ziarului un răspuns 
în caro, în esență, se arată 
că ...este necesar să ia mă
suri consiliul popular ju
dețean (1). Comitetul pen
tru prețuri de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri ne-a 
răspuns și mai scurt: a 
trimis un delegat în județ 
pentru lămurirea proble
melor ridicate.

Cum au fost lămurite a- 
ceste probleme, ce măsuri 
concrete au înțeles să ia 
toate aceste foruri rezultă 
clar din faptul că defi
ciențele semnalate per
sistă și în prezent. Și acum 
plata căldurii se face după 
un apartament stas, condu
cerea I.G.O. se mulțumește 
numai cu încasarea bani
lor, neglijînd întreținerea 
instalațiilor, din care cauză 
unele blocuri nu sînt încăl
zite etc.

Ce concluzii se impun la 
capătul acestor investigații? 
Observați i toți cei care, 
într-un fel sau altiil, sînt 
răspunzători de deficiențele 
semnalate au făcut comisii, 
au trimis la fața locului 
delegați. Ceea ce nu nu
mai că nedumerește, ci ne
mulțumește profund este 
că nici un for nu a dat pro
misiuni ferme, serioase, că 
lucrurile vor fi îndreptate, 
că se va pune capăt situa
țiilor anormale la care 
ne-am referit în articolele 
precedente. Nu este greu 
să ne dăm seama că din 
aceasta se desprinde nu 
incapacitatea de a înlătura 
deficiențele existente în 
prezent pe rețelele siste
melor de încălzire a locu
ințelor, ci o atitudine ne
corespunzătoare față de 
sesizările cetățenilor ce 
și-au găsit ecoul în ziarul 
nostru. Drept pentru care 
ne vedem obligați să atra
gem atenția asupra acestui 
fapt conducerilor organe
lor și instituțiilor criticate , 
pentru a analiza, în mod 
responsabil, o asemenea 
stare de lucruri, ale cărei 
consecințe cer ele însele 
să fie grabnic curmată. 
Așteptăm deci din nou. 
Așteptăm o atitudine con
cretizată în măsuri ferme, 
din care să rezulte clar 
cum vor fi înlăturate de- 

, cînd 
anume locatarii, noilor 
blocuri se vor bucura de 
confortul necesar.

men de dare în exploatare 
era luna octombrie 1969. 
Ministerul Energiei Elec
trice, în loc să impulsione
ze lucrările, a descomple
tat conducerea șantierului, 
transferîndu-1 pe ing. Ni- 
colae Rădulea, șeful de 
șantier, care ne-a creat 
tot felul de necazuri, • pe 
undeva pe la Govora. E 
clar că. în asemenea con
diții, este greu, dacă nu 
chiar imposibil, să poată 
fi respectate termenele și 
obligațiile de asigurare a 
căldurii în locuințe.

Paradoxul acestei disper
sări a răspunderilor întîl- 
nite pe parcursul execuției 
lucrărilor de termoficare 
se menține însă în mod 
ciudat — după cum am vă
zut — și multă vreme după 
ce rețelele de încălzire au 
fost date în folosință. In
tr-un articol publicat cu 
două luni de zile în urmă, 
erau relevate numeroase 
deficiențe legate de încăl
zirea locuințelor în munici
piul Suceavai lipsa unei e- 
vidențe clare a consumului 
de energie calorică, trece
rea pierderilor înregistra
te în contul locatarilor etc. 
Concluzia ce se desprindea 
din articolul menționat era 
limpede i organele locale, 
împreună cu Comitetul de , fecțiunile constatate, 
stat pentru economia și 
admiaistrația locală și Co
mitetul de prețuri de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri 
trebuiau să analizeze a- 
ceastă situație și să stabi-

D. TTRCOB, Gh. CIRSTEA, 
I. MANEA
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Pentru performanțele lor tot mai înalte, 
produsele uzinei „Electronica" sînt din ce 
în ce mai bine cotate de către specialiști și 
tot mai apreciate de cetățeni. „Mesagerii" ei
— radiourile și televizoarele — au pătruns
pînă și în casele celui mai îndepărtat cătun 
de munte. Din păcate, însă, din cauza unor 
aej\‘ ■ ’ ’ ............................
piese 
trol prea puțin exigent cînd e vorba 
amănunte (și la un asemenea obiect tocmai 
amănuntele contează în primul rînd I), în 
magazinele de specialitate ajung aparate cu 
mici defecțiuni, deloc grave, dar care pro
voacă cumpărătorilor necazuri mari. In scri
sori sosite de curînd la redacție cetățenii se 
plîng tocmai de asemenea deficiențe mă
runte Ia televizoarele pe care le-au cumpă
rat din comerț.

Iată ce ne scrie lector George Marica din 
Cluj i „In decembrie 1969 mi-am cumpărat 
un televizor fabricat la „Electronica". A 
funcționat 2 ore, după care și-a pierdut atît 
sunetul, cît și imaginea. De atunci, alerg 
mereu pe la cooperativă să-l repar". Sau 
Marin Avramescu din Craiova i „Sînt pen
sionar. am strîns ban cu ban și cu ajutorul 
feciorilor mei mi-am luat un televizor. Cînd 
i-am răsucit întrerupătorul, a amuțit".

Existența defecțiunilor se confirmă la cen
trele de reparat. „Noile televizoare româ
nești sînt reușite din punct de vedere al 
concepției, au un format modern, se re
marcă prin claritatea deosebită a sunetului 
și imaginii. în toată construcția lor. progre
sul electronicii românești este vizibil și de 
necontestat — ne încredințează, asemenea 
altor specialiști, Anton Sergiu, responsabilul 
Centrului nr. 18 televiziune din bd. I Mai. 
Nenorocirea este însă că, dintr-o condam
nabilă superficialitate, multe aparate ajung 
în magazine cu defecte, ce-i drept de im
portanță minoră, dar extrem de greu de 
descoperit. Intr-o singură lună — ianuarie 
a. c. — numai centrul nostru a efectuat'pes
te 600 de intervenții Ia aparatele „Miraj" și 
„Venus", aflate în termen .de garanție. Ast
fel de semnale critice au fost adresate și Mi
nisterului Cbmerțului Interior și chiar di
rect fabricii In fond, ce reprezintă aceste 
defecțiuni 7 Din discuțiile cu numeroși spe
cialiști, ele ar putea fi sintetizate astfel i 
contacte imperfecte — „lipituri reci", cum 
le spun specialiștii — datorate, lucrului „în 
viteză" t folosirea unor rezistențe a căror va
loare nominală este necorespunzătoare, ca 
și a unor condensatori care fac imediat scurt 
circuit (adică „clachează", străpungîndu-se) 
etc.

In legătură cu calitatea produselor uzinei 
„Electronica" am solicitat și opinia ing. Mir
cea Cîrlan, care răspunde de sectorul pro
duselor electronice în M.C.I. „Nimeni nu 
poate contesta progresele făcute de „Elec
tronica" în ce privește concepția schemelor
— tot mai moderne și la nivelul tehnicii 
mondiale — ne-a spus el ; de asemenea, cu 
privire la aspectul casetelor, la performan
țe în general Dar specialiștii din brigăzile de

eglijențe ale celor care lucrează diferitele 
iese ori le asamblează, din cauza unui con- 

de

control ale M.C.I. au sesizat că tuburile elec
tronice și alte piese ale aparatelor nu sînt 
ținute suficient timp sub tensiune pentru 
probe, motiv pentru care apar defecțiuni 
chiar din primele ore de funcționare. De ase
menea. se acordă prea puțină atenție verifi
cării pieselor și subansamblelor introduse 
In procesul de producție. Pe motiv că nu 
pot verifica 5 000—6 000 de . repere, cîte intră 
într-un televizor, tehnicienii uzinei se mul
țumesc doar cu autorecepția (control făcut" la 
I.P.R.S Băneasa, care asigură piesele). Din
tr-o sesizare a O.C.L. „Tehnometal", bună
oară, rezultă că din 3 226 televizoare, predate 
spre vînzare în decembrie anul trecut, au 
fost defecte ori s-au defectat la probele efec
tuate în fața clienților, 1 207 bucăți I Pe 
bună dreptate, cumpărătorii, lucrătorii din 
comerț, ca și numeroși lucrători din coope
rația meșteșugărească se întreabă dacă la 
uzina „Electronica" mai funcționează sau nu 
serviciul C.T.C. Altfel n-ar putea fi de în
țeles cum în ultimele 6 luni la cooperativa 
„Radio-Progres" din București au fost aduse 
pentru reparații, în termenul d? garanție, 
atît de multe aparate, scăpate evident prin 
filtrul controlului. Ar fi fost de așteptat ca 
fabrica să se sesizeze. Dar nu s-a sesizat.

Dacă luăm în considerație și faptul că — 
după cum .ne spunea ing. Ion Iancu, din bri
gada de control a M.C.I. - comerțul a res
pins, tot din cauza unor defecțiuni ascunse, 
în trimestrul IV 1969, aparate de radio în 
valoare de peste 11 milioane lei și televi
zoare în valoare de peste 41 milioane lei, se 
poate trage lesne concluzia că lucrurile nu 

-mai pot merge așa înainte.
Am pornit spre uzină cu intenția de a dis

cuta despre toate aceste neajunsuri cu fac
torii responsabili de aici. Ne-am adresat, în 
primul rînd, tovarășului director Constantin 
Faur, spre a-i expune constatările noastre 
și a afla, ce măsuri preconizează pentru îm
bunătățirea procesului tehnologic în vederea 
executării corecte a operațiilor, pentru mă
rirea exigenței controlului, astfel ca de pe 
poarta întreprinderii să nu mai iasă nici un 
aparat defect. O replică neașteptată din par
tea interlocutorului nostru a pus însă capăt 
discuției înainte chiar de a începe. „De la 
noi din fabrică nu veți căpăta nici o relație" 
— ne-a spus pe un ton categoric, declarînd, 
la fel de sentențios că, chipurile, vizita noas
tră este inoportună. Și s-a ținut de cuvînt i 
a hotărît pe loc să nu ni se dea relații de la 
nici o secție sau serviciu din uzină.

. Situația este, evident, ieșită din comun, 
exprimînd o concepție viciată atît asupra ro
lului presei, cît și. în general, asupra dato
riei tuturor forurilor de a recepționa cu se
riozitate și răspundere opiniile cetățenilor. 
O supunem, de aceea, atenției forului tute
lar al fabricii — Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini — spre a analiza lucru
rile și a lua măsurile de rigoare, mai ales 
cu privire la calitatea produselor. Măsuri pe 
care, sperăm, le vom putea aduce în cel 
mai scurt timp la cunoștința cititorilor.-

Dumitru MINCULESCU

I
i

pală s-a executat in anul 
trecut. Au ruginit lampa
darele de pe peron, au 
putrezit stilpii plantați 
de-a lungul liniei, s-au 
mucegăit „documentele", 
care asigurau iluminarea 
stației, dar lumină electri
că tot nu e. Personalul 
stației se chinuie tot la lu
mina lămpii cu gaz nr. 
5 . La această lumină de 
lampă nr. 5 a discutat ci
teva ore o comisie sosită 
de la București, care s-a 
și jurat cu mina pe 
un proces-verbal că se va 
face lumină. Și lumină, 
tot nu s-a făcut I

Să apelăm la Biblie. Să 
mai zicem încă o dată: „Să 
se facă lumină I" Dar de 
ce ? Ar fi păcat. Avem o 
întreprindere care se ocu- 
oă cu chestia asta !

I
rămidă „Reconstrucția" 
din Feldioara. S-a plins. 
„Reconstrucția" l-a povă- 

plingă la

sint două telefoane pu
blice, dar in majoritatea 
timpului sint blocate cu 
fise ori sint defecte. Dum
neavoastră, ca ziarist, ce 
propuneți pentru ieșirea 
noastră din impas 7

— Cai de poștă ! Dar 
mi-e teamă că organiza
torii o să facă grajdurile 
la Brașov și teslele la 
Sulina.

In concluzie, să ne mai 
gîndim și bine ar fi să 
mai

I
După cit sint informat, 

in cartierul Steagul Roșu-3 
Brașov s-au mutat încă de 
acum doi ani 352 de fami
lii.

— Și de ce vă plîngeți ?
— N-avem telefon, 

oricare 
familii se poate intimpla 
oncind 
care...

— Și de ce n-aveți tele
fon ? N-ați cerut ?

— Ba da. Avem, dar... 
I.L.L. Brașov ne-a răs
puns că legăturile fișelor 
in nișele blocurilor sint 
greșite. Ne-am interesat 
din nou la I.L.L. Brașov. 
Ne-a zis : „Le-a greșit 
constructorul și n-au fon
duri pentru refaceri pini 
in anul 4301".

— Cel mai apropiat te
lefon, la ce distantă se 
află ?

— La circa 1 kilometru.
— Și de ce vă văitați ? 

Strămoșii noștri nu aveau 
telefon nici la un kilome
tru și jumătate.

— La circa 1 kilometru

La
din cele 352 de

un neprevăzut,

gîndească și alții.

Și lumină, tot 
nu se făcu!

se

vinzătorul direct, adică 
acolo unde se mai plin- 
sese. Au trecut cițiva 
ani de atunci, și in sfirșit, 
la 19 mai 1969, a venit o 
comisie și a stabilit că, in
tr-adevăr , țigla de pe a- 
coperișul lui nu merită să 
fie numită țiglă. Coopera
tiva a făcut scrisoare fa
bricii de țiglă, care nu me
rită să se numească de 
țiglă și...

Și Mihai Rotaru, (Mihai 
D Rotaru), s-a dus după 
lungi așteptări din nou la 
cooperativă să se plingă.

— N-avem nici un răs
puns ! — i s-a răspuns.

Acum mă întreabă pe 
mine ce să facă, li răs
pund : Am primit scrisoa
rea dv. și la rindul meu, 
aștept un răspuns cons
tructiv de la „Reconstruc
ția" Feldioara.

Pe cînd un răspuns 
constructiv de la 

Reconstrucția" ?I............. ..Tovarășa învățătoare 
Stela Caracudă din Creve- 
dia de Ilfov și-a cumpărat 
un frigider in luna iunie 

Frigiderul a 
cum trebuie să 

două luni, 
i s-a defec- 

nu se

Un grup de cetățeni din 
str. Negoiu-Țiglina 1 —

1969. 
mers 
meargă 
După aia 
tat broasca. Deci, 
mai inch ide. Un frigider 
care nu se închide in pe
rioada de garanție e floa
re la ureche. Vine omul 
care e cu „perioada de 
garanție" să-l repare. A 
venit și la tovarășa Stela. 
S-a uitat la el, a văzut 
că stă închis cu ajutorul

Căciulați e situa- 
de kilometri de 
țării. E pe linia 

Racordarea la 
princi-

Stația i 
fă la 27 i 
capitala 
Urziceni. 
rețeaua electrică

Mihai D. Rotaru din sa
tul Călinești (Prahova) a 
cumpărat in anul 1966, 
1900 de țigle necesare a- 
coperirii casei pe care și-o 
ridicase. A cumpărat ți
gla prin cooperativa de 
tonsum „Filipești-Pădure".

Și-a acoperit casa și la 
prima ploaie s-a dus cu o 
reclamație la vînzător in 
care arăta că țigla a fost 
de proastă calitate și ca a. 
are a început să se macine. 
Vinzătorul l-a povățuit să 
se vaite la fabrica de că-
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întrebare la care consiliul de conducere al C.A.P. trebuie 
dea un răspuns bazat pe calcul economic, gospodăresc, 

înainte de a deschide punga
în 

dețul 
mijloacele fixe, ca urmare a investi
țiilor făcute, au sporit de la an la an, 
nu au fost însoțite și de o creștere co
respunzătoare a producției globale și 
a veniturilor. Astfel, în ultimii ani se 
constată o reducere a producției glo
bale și nete, a veniturilor bănești 
obținute la 1 000 lei fonduri fixe. Deci, 
nu este vorba de o situație acciden
tală, ci privește însăși orientarea in
vestițiilor pe o perioadă de timp mai 
îndelungată.

Efectuarea Investițiilor fără o gîndi- 
re economică de perspectivă a făcut 

'ca, anul trecut, pe ansamblul coope
rativelor agricole din județ să existe 
mijloace fixe neutilizate In valoare 
de 4 milioane lei, formate din i con
strucții disponibile — 250 mii lei, ma
șini de scos cartofi — 405 mii Iei, se
mănători pentru cereale cu tracțiune 
animală — 191 mii lei, cositori meca
nice — 95 mii lei, tocători pentru ră- 
dăcinoase — 22 mii lei etc. La coope
rativa agricolă Salcea, amplasarea 
construcțiilor necesare creșterii ani
malelor s-a făcut departe de sat, sub 
influența curenților reci, ceea ce a 
făcut ca ulterior sectorul zootehnic să 
fie mutat, o parte din construcții fi
ind demolate sau folosite numai va
ra. La Fîntînele au fost cumpărate de 
mai mulți ani utilaje pentru mica me
canizare tn zootehnie, deși se știa 
foarte bine că nu pot fi Instalate, 
grajdurile fiind necorespunzătoare. 
La Cașvana, o cooperativă agricolă cu 
mari greutăți financiare, valoarea u- 
tilajelor nefolosite însumează peste 
30 000 lei. La Rădășeni, Arbore și alte 
cooperative agricole, 10 
nefolosite formează un 
costă multe zeci de mii

Consecințele orientării 
fără a se analiza finalitatea lor, se 
fac puternic simțite In dezvoltarea 
zootehniei. Aici există un singur cu- 
vînt de ordine i realizarea număru
lui de animale planificate. Cum și 
în ce fel, cu ce rezultate, nu con
tează. , „** ‘ ' "... — ■
executarea planului de stat, ne spu
ne tov. Gheorghe Țintilă, director 
adjunct în direcția agricolă. Știm 
că lipseso sau sînt necorespunzători 
o treime din numărul de îngrijitori. 
In multe cooperative agricole, condi
țiile de furajare și cazare sînt neco
respunzătoare și din această cauză 
tineretul din prăsilă proprie are un 
potențial biologic redus. De aceea, 
îndrumăm cooperativele agricole să

cooperativele agricole din ju- 
Suceava se constată că deși

Valerlu Mihalev, șe- 
secției III, s-au o- 

prit, în cuvîntul lor, la 
necesitatea policalificării 
constructorilor navali, ceea 
ce ar da posibilitatea unei 
mai bune utilizări a mași
nilor, organizării lucrului 
în 2 și 3 schimburi. Intere
santă ni s-a părut și pro-. 
punerea inginerului Traian 
Mîndru, șeful secției IV, de 
a se grupa electricienii 
care execută instalațiile pe 
nave 
lucru, 
nătăți 
trolul 
și ar 
materială 
sarcinilor de producție. E- 
conomisirea metalului — 
care deține circa 80 la sută 
din volumul de materiale 
utilizate în construcția unei 
nave — a fost abordată în 
cuvîntul lor de mai mulți 
vorbitori. Referindu-se la 
această problemă, tov. Au
reli Spanache, șeful atelie
rului de confecționat, a 
spus i „în prezent, în de
pozitele șantierului se gă
sesc . peste 700 sorturi de 
tablă Ar trebui restrînsă 
gama acestor sortimente, 
selectîndu-se cele de ta
blă din oțel de înaltă ca
litate. în acest fel, am veni 
în sprijinul combinatului 
siderurgic, care nu ar mai 
fi nevoit să fabrice o mare 
diversitate de profile de 
tablă, în cantități mici și, 
deci, tn condiții neecono
mice și, totodată, prin uti
lizarea unor profile de. ta
ble din oțeluri de calitate, 
am putea economisi 
metal, folosind tablă 
subțire dar mult mai 
zistentă".

Dezbaterile fructuoase, 
pline de răspundere, din 
cadrul acestei adunări au 
demonstrat hotărîrea între
gului colectiv al șantieru
lui naval de a îndeplini și 
depăși indicatorii cantita
tivi și calitativi ai planu
lui pe acest an, de a ridi
ca pe o nouă treaptă ni
velul eficienței activității 
economice.

atît valorează cele aproape 
22 000 om/ore învoiri și con
cedii fără plată

Iată doar o parte din re
zervele care așteaptă să 
fie mult mai bine valorifi
cate în acest an.

Sarcinile de plan sporite 
pe 1970 au pentru Șantie
rul naval din Galați o 
semnificație deosebită : în
făptuirea lor exemplară 
trebuie să pună bazele rea
lizării. tn perioada 1971—

realizarea a 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu 827 lei 
cheltuieli de producție, în 
economisirea a 1 000 tone 
de metal (plan și angaja
ment). Precizăm că anga
jamentele colectivului șan
tierului converg către de
pășirea acestor obiective.

Dintre numeroasele pro
puneri făcute de partici
panții la dezbateri, am re
ținut , cîteva care nî s-au 
părut deosebit de valoroa-

sută la mașinile de rabotat 
cu masă mobilă. Dintre ma
șinile care au o mare pon
dere In totalul mașinilor- 
unelte (cum sînt mașinile 
de găurit, de frezat, de ra
botat) majoritatea nu sînt 
utilizate decî^ un singur 
schimb. Nici serviciul de 
control tehnic n-a acționat 
întotdeauna preventiv, dacă 
avem tn vedere că valoa
rea remedierilor s-a ridi
cat tn 1969 la 251 000 lei.

La Șantierul naval din 
Galați, tonul deschis și 
sincer al dezbaterilor l-a 
dat darea de seamă a co
mitetului de direcție, pre
zentată de tov. Gheorghe 
Angheliu, directorul gene
ral al șantierului. Trecerea 
în revistă a succeselor ob
ținute anul trecut n-a fost 
tăcută într-un mod contem
plativ, ci a servit' ca suport 
pentru a demonstra mari
le rezerve nevalorificate 
încă, principalul accent fi
ind pus pe modalitățile con
crete de fructificare a a- 
cestora în scopul îndepli
nirii exemplare a sarcini
lor sporite de plan pe anul 
1970 și a angajamentelor 
luate în întrecerea socia
listă.

Faptul că Șantierul naval 
din Galați s-a situat în 
anul trecut — prin rezul
tatele economice obținute 
— în fruntea întreprinderi
lor, județului constituie, de
sigur, un prilej de‘ jus
tificată mîndrie pentru co
lectivul său. Și totuși, cum

în formații mici de 
fapt care ar îmbu- 
îndrumarea și con- 

asupra activității lor 
spori cointeresarea 

In realizarea

In fiecare lună
tărît totuși construirea unei hale d» 
10 000 capete. Investiția totală se ri
dică la peste 400 000 lei,, la care se 
adaugă valoarea lucrărilor efectuate 
de cooperatori.

— De ce ați acceptat înființare» 
sectorului avicol, dacă știați că nu 
sînt întrunite condițiile necesare — 
ne-am adresat tov. Save! Mancîu, 
președintele cooperativei.

— Noi nu am fost de acord, dar 
tovarășii de la direcția agricolă 
ne-au. cerut să creștem, păsări. 

' A trebuit să aducem ouăle tocmai 
de la Fundulea, cu mari cheltuieli 
de transport. în primăvară hala a 
fost populată cu 13 000 de pui. Apoi, 
ni s-a spus că în planul de produc
ție pe 1970 nu mai avem prevă
zut creșterea păsărilor, și a trebuit 
să vindem puii. Acum am rămas cu 
10 incubatoare, hrănitoarele și cele
lalte utilaje pe care le-am cumpărat. 
Vă întreb, plătește cineva de la di
recția agricolă toate aceste cheltuieli?

Am adresat și noi aceeași tntre- 
bare atît direcției agricole, cît și u- 
niunii cooperatiste județene.

r- Nu contestă nimeni că s-a pier
dut în această situație, ne răspunde 
tov. Gheorghe Țintilă. S-au schim
bat însă cifrele de plan și din a- 
ceastă cauză s-a desființat și secto
rul avicol la Dumbrăveni.

în aceeași situație sînt și coo
perativele agricole Udești, Horodnl- 
cul de Jos, Fîntînele, deoarece tn 
plănui de producție pe 1970 al ju
dețului Suceava nu se mai prevede 
creșterea păsărilor I Și așa vor apare 
noi construcții și utilaje neutilizate. 
Unele hale vor fi transformate in 
grajduri pentru bovine, însă cu noi 
cheltuieli suplimentare.

Trebuie înțeles cu toată claritatea 
că nu se poate admite ca sute de 
mii, milioane de lei, să fie cheltuiți 
pentru realizarea unor obiective care 
se dovedesc nerentabile sau să nu se 
încadreze în profilul zonei respec
tive. O investiție capitală o dată efec
tuată angajează importante resurse 
materiale și fonduri bănești a că- 
r,or d.eșținație nu mal poate fi schim
bați 'fără mari pierderi’.' întocmirea 
indicatorilor de plan și îndeplinirea 
lor trebuie să se alinieze după cri
teriul eficienței economice. Este nece
sar ca și Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să intervină cu unele 
măsuri concrete, energice pentru ca 
agricultura județului Suceava să evo
lueze la nivelul posibilităților de care 
dispune.

cumpere alte animale, care mult, pu
țin, tot dau ceva lapte".

Desigur, organele agricole județene 
au sarcini deosebite în ce privește 
sporirea numărului de animale. în
deplinirea planului nu se reduce însă, 
numai la acest indicator. Creșterea 
numerică a efectivului de animale 
are drept scop obținerea unor pro
ducții mai mari de lapte și carne. 
De aceea, concomitent, trebuie să se 
asigure baza furajeră necesară, spa
ții corespunzătoare de cazare, îngri
jitori permanenți. Neglijîndu-se a- 
ceste cerințe elementare și pentru 
a se putea raporta, totuși, îndeplini
rea numerică a planului s-a găsit so
luția salvatoare i acordarea de credi
te pentru cumpărări de animale. 
Consecințele ? în perioada 1962—1969 
s-au cumpărat peste 19 500 vaci și ju- 
ninci (fără a lua în calcul ani
malele reținute pentru prăsilă din 
producție proprie) pentru ca la înce
putul acestui an să se ajungă la un 
efectiv de numai 17 800 capete. Reali
zarea numerică a planului de tauri
ne s-a transformat într-o adevărată 
cursă desfășurată cu ochii închiși, 
care a anulat orice calcul de eficien
ță și din care desigur nu va ieși nici 
un cîștigător. Dovadă că anul trecut 
nu s-a mai putut realiza nici nu
mărul planificat de animale. Cu 
bună știință s-au acordat credite 
pentru cumpărări de animale unor 
cooperative agricole despre care se 
știa că nu au condiții de adăpostiră 
și nici posibilități să dea o producție 
corespunzătoare. La Berchisești, în ul
timii 6 ani, s-au cumpărat 132 vaci și 
juninci pentru ca, în prezent, să 
ajungă la un efectiv de 90 capete. 
La Pîrteștii de Jos, tn aceeași peri
oadă, au fost acordate credite oumai 
pentru cumpărări de animale în 
sumă de 492 000 lei, iar efectivul pla
nificat pentru acest an este mai 
mic decît cel din 1963. La Caș- 
vana creditele pentru cumpărări de 
animdle însumează 535 000 lei, iar 
efectivul de bovine scade du 23 ca-‘ 
pete. Din cauza îngrijirii necores-

*

cîte o navă§ spuneam, aceste succese nu I 
I

plin. De pildă, din sporul 
da producție realizat anul 
trecut, comparativ cu 1968, 
doar 51,7 la sută s-a obți
nut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Alt 
exemplu i lipsa de coordo
nare și de strînsă colabo
rare cu secțiile a serviciu
lui tehnolog-șef a făcut ca 
mașinile-unelte să fie în
cărcate neuniform. In sec
țiile de bază, la mașinile- 
unelte s-a consemnat un 
indice de utilizare între 
26,8 la sută la grupa strun
gurilor automate și 81,2'la

i-au oprit pe participanții 
la dezbateri să analizeze 
critic și autocritic activi
tatea colectivului, să pro
pună noi căi de punere în 
valoare a rezervelor și po
sibilităților de care dispune 
șantierul.

O parte dintre vorbitori 
au abordat în cuvîntul lor 
problemele legate de creș
terea productivității mun
cii și obținerea unei eco
nomicități sporite în acti
vitatea productivă pe anul 
1970, domenii în care re
sursele n-au fost nici pe 
departe valorificate pe de-

ADUNAREA GENERALA DE LA
ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

se. Se remarcă, In primul 
rînd, propunerea tov. 
Gheorghe Berescu, electri
cian la atelierul de sudură, 
care a susținut să se anu
leze comanda celor 20 de 
aparate de sudură auto
mată, prevăzute a fi aduse 
din import, angajîndu-se 
să execute el, împreună 
cu colectivul său, aparate 
de sudură semi-automată, 
mai ușoare, mai simple, a- 
daptate condițiilor de lucru 

■din șantier și care oferă o 
mai mare siguranță In ex
ploatare. Alți vorbitori, 
printre care îng. Virgil 
Zota, șeful serviciulu dis
pecer I, ing. Florin Blu- 
menfeld, șeful secției II,

1975, a peste 50 de nave. 
De altfel, în acest an, șan
tierul începe construcția a 
trei noi prototipuri de 
nave : cargoul pentru măr
furi generale de 7 500 t.dw., 
carbonierul de 15 000 t.dw. 
și nava-conteinerizată tip 
Roll on/Roll of, cu un înalt 
grad de tehnicitate și auto
matizare. Ca producție- 
marfă. șantierul trebuie să 
livreze în acest an benefi
ciarilor externi șî interni 12 
nave, în medie, cîte una pe 
lună. Si, aceste sarcini tre
buie realizate în condiții de 
maximă economicitate, ex
primate în creșterea cu 6,0 
la sută, față de anul trecut, 
a productivității muncii în

De asemenea, disciplina In 
muncă are încă serioase 
fisuri în toate secțiile, și 
sectoarele de producție ale 
șantierului. Numai așa se 
explică de ce, anul trecut, 
numărul absențelor nemoti- 
vate s-a ridicat la 90 000 
om/ore, de ce unor sala- 
riați li- s-a desfăcut con
tractul de muncă pentru 
grave încălcări ale discipli
nei, de ce fluctuația cadre
lor a fost nepermis de ridi
cată. Ușurința cu care con
ducătorii locurilor de mun
că de la toate nivelurile și, 
In primul rînd, șefii de a- 
teliere, acordă învoirile a 
costat șantierul o producție 
de circa 1,5 milioane lei i

mult 
mai 
re-

Teodor ION
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Investițiilor

Stelian SAVIN
corespondentul „Scînteii

/

întreprinderea balneo-cli- 
materică Sîngeorz-Băl din ju
dețul Bistrița-Năsăud livrează 
apă minerală „HEBE" în can
titățile solicitate de cei intere
sați, pentru continuarea curei 
la domiciliu. După cum se știe, 
această apă este indicată în 
tratarea bolilor aparatului di
gestiv. Alte informații se pot 
obține la sediul întreprinderii 
din Sîngeorz-Băi, str. Izvoare
lor nr. 90, județul. Bistrița-Nă- 
săud.

(Urmare din pag. I)

„Centrul nostru, condu
cerea lui au preluat re
zolvarea urmăririi stocu
rilor cu ajutorul mașinilor 
de calcul : se știe acum. 
pe baza eșalonării oricitor 
cereri de diverse produse, 
subansamble, repere, ma
teriale... la ce dată anu
me va trebui efectuată co
manda de produse chimi
ce, dacă e vorba de Uzine
le „Policolor",. de piese, 
materiale, materii prime, 
dacă e vorba de Uzinele 
„23 August" sau 
F.M.U.A.B. (Fabrica de 
mașini-unelte. și agregate 
București) etc".

. Cu date corect organi
zate în fișiere și calcule 
asemănătoare se poate re- 
'face planul de producție 
de ori cîte ori e nevoie ; 
asemenea programe regle
mentează nu numai pro
gramarea operativă a pro
ducției, ci includ contro
lul acestei producții ] tot 
datorită lor poți să cu
noști exact care îți este 
rezerva de lucru...

Prezența „silențiosului*,

Apare incredibil ca timp de 6 ani să 
se cheltuiască mereu alte sume de 
bani pentru cumpărări de animale 
care sînt apoi pierdute sub ochii în
găduitori ai organelor agricole. Cînd 
se va opri această avalanșă care în
ghite bani, îngroapă în datorii coo
perativele agricole 7 Mai trebuie oare 
demonstrat că. procedîndu-se astfel, 
se aduc mari pagube nu numai coo
perativelor agricole, dar și economiei 
naționale 7

Tradiția și priceperea sucevenilor 
în creșterea animalelor, în specia) a 
vacilor cu lapte, sînt bine cunoscute. 
Flora specifică a pășunilor dădea 
laptelui și produselor obținute din 
acesta un gust și o aromă deose- 
'bite. Acum țradiția a devenit o a- 
mintire. Este suficient să arătăm că 
dacă în 1962 producția medie de 
lapte pe cap de vacă furajată era 
de 2 210 litri, în 1968 a scăzut la 
1 484 litri, pentru ca anul trecut să 
se realizeze numai 1290 litri. Acest 
regres este o consecință directă a 
felului în care se asigură baza fura
jeră. Trecerea unor izlazuri la cate
goria terenurilor arabile nu a fost 
însoțită de luarea unor măsuri pen
tru creșterea producțiilor medii la 
hectar pe suprafețele destinate cul
turilor " 
ultimii trei ani, 
hectar de lucerne 
5 830 kg la 3 069 kg, Iar aceea de 
trifoi de la 2 890 kg - la 1 913 kg. 
■Astfel, s-a ajuns în situația să se re
simtă din plin lipsa furajelor, cu 
tot cortegiul de consecințe care le 
urmează. De aceea, este necesar să 
se ia măsuri pentru creșterea pro
ducțiilor medii la hectar, 'să se gă
sească noi resurse pentru acoperirea 
deficitului de furaje. Zootehnie fără 
bază furajeră nu se poate face.

Lipsa de perspectivă a orientări! 
investițiilor se constată și In crește
rea păsărilor. Cu toate că la Dum
brăveni nu' pot fi asigurate furajele 
concentrate, situație cunoscută de 
organele agricole județene, s-a ho-

protagonist e-tainicului . 
lectronic se traduce aici 
prin cilre : calculul auto
mat a 2 000 de salarii de 
la Uzinele „Policolor" 
funcționează de aproape 
un an în condiții optime, 
grație acestui calculator 
de Ia Otopeni. Tot el, cal
culatorul, continuă acum 
să răspundă cu prompti
tudine noii inițiative a 
conducerii CEPECA de a 
calcula cele circa 15 000 
de salarii achitate lucră
torilor de la Combinatul 
de confecții și tricotaje 
București. „Ecuația" pen
tru domeniul tehnico-ad- 
ministrativ și regie a fost 
încheiată Ea însumea
ză... calculul a 5 000 de sa
larii. Misterioasa mașină 
nu-ți poate răspunde la 
salutul tău reverențlos, 
căci în aceste zile toată 
tainica ei musculatură 
face eforturi pentru plata 
în regie și problema plă
ții muncii în acord la 
C.C.T.B. Concomitent, se 
află în curs de formulare 
calculul automat a peste 
un milion de pensii. El 
va fi aplicat în cursul a-

cestui an cu titlu de ex
periență în sectorul 1, a- 
poi în toată Capitala...

— Sînt multe aplicații 
ale sistemelor automate de 
prelucrare a datelor în

posibilitatea luării imedia
te a deciziilor.

Mașina greșește ? Da, 
desigur, dacă omul a gre
șit comanda sau a progra
mat, din neatenție, gre-

întreprinderea „Electro
ceramica* Turda. Strung 
vertical pentru prelucra
rea izolatorilor suporfi

Foto i Gh. Vințilă

cantitate a mai rămas în 
oricare din depozitele sau 
magazinele din țară, din
tr-un — indiferent de ce 
gen — material. Instelatul 
(cu date ecran albăstrui)

ngeniozitatea
■ I '• > . ■ ' .

întreprinderi 7 Multe... 
Dar esențial este Șă ur
mărim stocurile, să pla
nificăm, să'programăm o- 
perativ, să lansăm, să 
controlăm producția, să 

, calculăm pe această bază 
prețul de cost și salariile. 
Se poate adăuga o mare 
gamă de optimizări aces
tor aplicații .de bază. Ele 
oferă conducerii între
prinderii informațiile ne
cesare în mod operativ și

șit. Dar asta se lntîmplă 
foarte rar, căci mașina de 
calcul în fața unei erori 
se oprește și semnalizea
ză. „Tu m-ai făcut, fii a- 
tent cum mă stăpînești..." 
Așa îmi închipui că „gin- , 
desc“, toate la un loc, a- 
cele butoane, manete și 
mici ecrane care-ți rapor
tează — acestea din urmă 
— într-o clipă (dacă, bi
neînțeles, ai codificat) ce 
a intrat și ce a ieșit, ce

«ă cunoaștem 
sau cite repere 
anumit produs 

într-un anumit 
o anumită mași- 

că prin

va ajuta 
stocurile 
dintr-un 
se află 
timp, pe
nă. Să adăugăm 
micile ecrane, comandate 
de „letreme“ ca la mașina 
de scris, poți, fi în legă- . 
tură cu toată țara.

Ce m-a uimit mal muit 
la Otopeni, a fost inefabi
la ordine în toate, liniștea 
modestă cu care proble-

Aprovizionarea
tehnico-materială

\

Colectivul Fabricii de rul
menți din Bîrlad, angajat în- 
tr-o intensă activitate produc
tivă, realizează în acest an o 
mare varietate de rulmenți ra- 
diali cu bile și cu role cilin
drice pe un rînd, axiali cu bile, 
cu simplu și dublu efect, ra- 
diali oscilanți cu role-butoi pe 
două rînduri, precum și rul
menți de construcție specială 
pentru vagoane, tractoare, ca
mioane și pentru utilaj- petro
lier. Precizia de execuție a 
elementelor de rulmenți, dura
bilitatea lor practică se înca
drează în normele recunoscute 
și impuse pe piața mondială. 
O treime din întreaga produc
ție de rulmenți a anului trecut 
s-a îndreptat către 48 de be
neficiari externi. Prin extinde
rea și utilarea, în continuare, 
a fabricii cu utilaje moderne, 
ca și prin ridicarea gradului 
de specializare a muncitorilor, 
calitatea rulmenților produși 
la Bîrlad se îmbunătățește 
neîntrerupt, condiție fundamen
tală pentru sporirea prestigiu
lui cîștigat de colectivul între
prinderii în tară și peste ho
tare.

me grave, comenzi com
plexe se executau limpe
de. cu emoția disciplinată 
a competenței — de la di
rectorul general pînă la 
cel mai tînăr „operator".

Așadar, Otopeni, înainte 
un sat ca oricare altul, 
găzduiește acum o adevă- _ 
rată citadelă a minții ome- ' 
nești care scrutează pro
bleme dintre cele mai noi 
și mai pasionante ale 
progresului tehnic, dînd 
măsura spiritului, forței 
de creație a unui popor 
angajat în opera de făuri
re a unei economii moder
ne, puternice.

Sute de mii de fire, care 
«e văd, policrome și atră

gătoare ca poleiala unui 
pom de Iarnă doar la 
„decapotarea" mașinilor, 
amplasarea acestui calcu
lator au însemnat — am 
aflat — experiența, pusă 
cap la cap a mulți specia
liști, dintre care, unii, vin 
din producție (cazul di
rectorului general, Ion Ni- 
culescu, prezent în rezol
varea celor mai complexe

probleme), alții, din me
diul științific-universitar, 
ca dr. ing. Paul Constan- 
tinescu, directorul științi
fic.

„E o tăcere de-nceput 
de leat...", versul arghe
zian are aici o rezonanță 
superbă, căci în zumzetul 
imperceptibil de discuri 
și rotițe, omul gîndește, 
mașina gîndește după 
gîndul Iul. Relația știință- 
producție a devenit, grație 
acestor calculatoare cu fi
nalități precis dirijate, o 
alianță a inteligenței fruc
tuoase, ea solicită în fiece 
zi geniul omului.

Iată de ce, părăsind 
climatul „studios" de la 
Otopeni, te gindești la 
Imperativul valorificării 
tuturor cunoștințelor și 
ideilor tn sfera economiei 
naționale. Prin însăși ra
țiunea sa, prin tot ceea 
ce oferă economiei noas
tre socialiste, acest nucleu 
al ultimelor cuceriri tn 
organizarea științifică, 
CEPECA. se înscrie în 
amplul efort de înfăptuire 
a mărețului program ela
borat. de Congresul al X- 
lea al partidului.

(Urmare din pag. I)

uzinei nu i-au fost onorate, la timp, 
230 contracte | întreprinderea noas
tră a rămas și ea datoare benefi
ciarilor cu zeci de tone utilaje teh
nologice.

Este evident, deci, din analizele a- 
mintite, că nu materiile prime, ma
terialele și semifabricatele lipsesc i 
ele se găsesc în bazele de aprovizio
nare, în magaziile unor furnizori sau 
pot fi produse operativ de către a- 
ceștia. Lipsesc, în schimb, spiritul 
de răspundere în livrarea operativă 
a acestora către beneficiari, înțele
gerea deplină a faptului că activi
tatea de aprovizionare tehnico-ma
terială nu este o ocupație oarecare, 
funcționărească.

Să cercetăm în continuare facto
rii ce dereglează bunul mers al a- 
provizionării tehnico-materiale în in
teriorul fabricilor și uzinelor, într-o 
„familie" productivă — cum se spu
ne. O asemenea „familie" este între
prinderea minieră Hunedoara, com
pusă din exploatări și din abataje. 
Spre sfîrșitul Iui ianuarie a.c., aceas
tă întreprindere a avut mari restanțe 
în livrarea unor materii prime către 

. combinatul siderurgic din aceeași lo
calitate i printre altele, este vorba 
de 1 500 tone concentrat de fier, 129 
tone limonită bulgăr, 144 tone limo- 
nită măruntă. Și, în mare măsură, 

- aceste rămîneri în urmă se datorează 
deficiențelor existente în mecanismul 
intern al âprovizionării, al transpor
turilor legate de acest proces, -în în
treprinderea minieră Hunedoara. 
Problema nr. I în aprovizionarea ju
dicioasă a abatajelor o constituie 
lemnul de mină.

— în ce privește materialul lem
nos, am reușit să formăm un stoc 
suficient pentru desfășurarea' nor
mală 'a activității de producție în 
acest ,prim trimestru — susținea 
tov. Nicolae Zus, șeful serviciului a- 
provizibriării din întreprindere. De 
asemenea, s-a asigurat cimentul ne
cesar lucrărilor de betonare din a- 
bataje. «

Aceasta e realitatea, dar se pune 
întrebarea i unde se găsesc aceste 
materiale ? în depozitele exploatări
lor, în abataje ? Am cercetat situa
ția și am văzut că, în timp ce în 
depozitul central al întreprinderii, 
de la stația C.F.R. Bîrcea, există mii 
de metri cubi de material lemnos, 
în magaziile exploatărilor miniere... 
fluieră vîntul, iar în abataje, mine
rii duc lipsă de lemn de mină, atît 
de necesar organizării raționale a 
lucrărilor.

— Povestea cu lemnul e veche la 
noi — ne spunea minerul șef de bri
gadă, Ioan Șubă, care intra în 
schimbul II. Normal era ca briga
da nrea să fi făcut ieri o gură de 
rostogol, pentru ca astăzi să dăm o 
producție în jur de 90 tone minereu. 
Din lipsa materialului lemnos, ne-am 
ocupat cu alte treburi mărunte.

Despre „golurile" în producție, da
torită lipsei de lemn, ne-a vorbit și 
inginerul Vasile Golda, șeful minei 
Teliuc-est. Ore în șir și chiar schim-

buri întregi, tn special la abatajele
51, 52 și 53, nu s-a produs nici o

Similară este și 
cimentului nece- 
betoriare în aba- .

tonă de minereu, 
situația asigurării 
sar lucrărilor de 
taje.

în mod firesc, ____________
cu ce se ocupă cei de la aprovizio-* 
nare? Pe șeful biroului aprovizionă
rii al Exploatării miniere Teliuc, 
Maxim Zăvoianu l-am găsit în... bi
rou. Misiunea sa constă în aducerea 
materialelor din depozitul central la 
magaziile exploatării, la sectoarele 
minei.. Știa teoretic că, în medie, 
trebuie să se transporte clinic 38—40 
mc material lemnos, dar con
cret nu cunoștea cerințele mate
riale ale sectoarelor | nu avea nici 
un grafic sau vreo evidență a a- 
provizionării. I-am vorbit șefului a- 
provizionării despre necazurile bri
găzii lui loan Șubă și ale altora, în 
urma cărora nu se realizează rit
mic planul de producție. Nici o reac
ție, nici o tresărire. Și, întrucît se 
apropiase, ora terminării zilei de 
muncă, și-a luat liniștit servieta și 
a plecat ferecînd bine ușa birou
lui.

A doua zi, dimineața, am fost din ■ 
nou prezent în biroul tov. Zăvo
ianu. Aceeași caldă amorțeală între 
cei patru- pereți și — după cum am 
fost informați — aceeași situație pre
cară la brigada lui Șubă, precum și 
în alte abataje. în același birou își 
are „sediul" și tov. Silviu Deceanu, 
șeful depozitului Exploatării miniere 
Teliuc, care poate fi asemuit cu un 
comandant fără oaste. Aceasta pen
tru că, după cum arătam, depozitul 
este de regulă „gol" de luni de zile 
— excepție făcînd cîteva cabluri, 
vreo 10 profile metalice și cîțiva 
metri cubi de lemn inutilizabil, ma
teriale ce zac aici de ani, și de 
care are grijă paznicul (pentru că 
există și un paznic).

Vag, cineva a încercat să justifi
ce că neajunsurile în aprovizionare 
s-ar datora lipsei mijloacelor de 
transport. Tov. ing. Gheorghe Neda, 
șeful serviciului mecanic-energetic, 
aprecia că actuala capacitate de 
transport a întreprinderii este oare
cum deficitară. Dar tot el ne-a spus 
că din cele 137 mașini ale parcului 
auto, . funcționează numai 113, res
tul fiind în reparații și revizii pla
nificate sau inactive, din cauza lip- 

zsei pieselor de schimb, defectării lor 
în accidente de circulație. De aici și 
.concluzia i dacă mașinile defecte s-ar 
fi aflat în funcțiune, în numai 4 zile 
ar fi putut contribui la realizarea u- 
nei producții de 3 400 tone minereu.

Neajunsurile în aprovizionare care 
stăruie la întreprinderea minieră 
Hunedoara au fost confirmate și în 
discuțiile cu tov. director adjunct 
Mircea Baruția și tov. Moga Băiuț, 
secretarul comitetului de partid. Cînd 
se vor pune capăt acestor grave a- 
nomalii, cînd vor fi scoși din apa
tie cei de la .serviciul aprovizionă
rii ? Este inadmisibil ca realizările 
minerilor din adîncuri să fie afecta
te de indolența din unele birouri 
de la suprafață.

ne-am Interesat i
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Toamna trecută, în ciu
da vremii mohorîte și a plo
ilor fără sfîrșit, orașul 
pe Neva arăta parcă mai 
mult ca oricînd gătit

de

- - .. 
sărbătoare. încă la coborî- 
rea din gara Moskovski te 
întîmpină panouri uriașe, 
chemări mobilizatoare cu 
prilejul centenarului. în 
centru, o vastă expoziție 
permanentă de fotografii 
îți narează despre viața 
și opera marelui conducă
tor al revoluției proletare, 
făuritorul primului stat 
socialist din lume. Vizitînd 
întreprinderi și Instituții 
din oraș, discutînd cu mun
citori, membri ai uniunilor 
de creație, cercetători ști
ințifici, studenți — am a- 
vut prilejul să constat at
mosfera de efervescență 
creatoare, de activitate in
tensă atît în producțfe, cît 
și în desfășurarea muncii 
obștești închinate împlinirii 
obligațiilor asumate în cins
tea centenarului. Mi-am 
putut da seama că pentru 
locuitorii Leningradului, 
centenarul nașterii lui Vla
dimir Ilici are o importan
ță cu totul deosebită.

Și nu e de mirare. Aici, 
fiecare cartier, fiecare stra
dă, fiecare clădire, fiecare 
piatră din caldarîm iți 
vorbește cu elocvență des
pre memorabilele fapte 
din trecut, orașul întreg 
conturîndu-se ca un mu
zeu uriaș al revoluției. La 
fiecare pas. diri unghiurile 
cele mai îndepărtate, îți 
vorbește Istoria însăși. Căci 
Leningradul a fost leagănul 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Aici au ră
sunat, de pe bordul cruci
șătorului Aurora, primele 
salve ce vesteau deschi
derea unei noi ere în isto
ria omenirii La Smolnîi a 
lucrat statul major care, 
sub conducerea lui Lenin a 
îndrumat și organizat insu
recția armată. Pe „Marso- 
vo pole", în piețele cen
trale, parcă răsună și astăzi 
ecoul luptelor înverșunate, 
asaltul Palatului de iarnă, 
iureșul nestăvilit al clasei 
muncitoare, al poporului 
răsculat, însuflețit de un 
singur gînd. Aci, la tribu
na celui de-al doilea con
gres al sovietelor, henin 
a proclamat primele decre
te privitoare la pace r/e pă- 
mînt. Aci... Dar ce moment 
din istoria revoluției, 
Istoria făuririi 
stat socialist, din 
sa încleștare cu 
nazist, din fazele 
ției comunismului 
pus lamprenta adîncă 
chipul acestei metropole u- 
riașe, pe sufletul destoini
cilor ei locuitori ?

Orașul lui Lenin se pre
gătește de marele cente
nar. Metodic, cuprinzător, 
entuziast. Legînd istoria 
cu contemporaneitatea : 
munca concretă, creatoare, 
productivă, științifică, ar
tistică, cu tradițiile leninis
te, cu aducerea 1a îndepli
nire a marilor învățăminte 
lăsate moștenire de genialul 
gînditor. Inițiativa întrece
rii socialiste pornite cu pri
lejul centenarului, oamenii 
muncii din Leningrad o îm
part cu cetățenii Moscovei, 
punîndu-și ca scop îndepli
nirea cincinalului înainte de 
vreme, 1a 7 noiembrie 1970. 
Colective'e din fabrici și u- 
zine, din organizațiile de 
proiectare și construcții 
din institutele de cercetare 
științifică, din tntreprinde-

rile comunale și de deser
vire și-au înscris sporul de 
sarcini pe linia ridicării 
calității produselor, spori
rii cantității producției, fo
losirii tehnicii înaintate, or
ganizării științifice a pro
ducției, bunei deserviri a 
populației. Se preconizează 
tocmai în această perioadă 
extinderea la toate între
prinderile orașului a nou
lui sistem de planificare și 
stimulare economică.. Am 
vizitat noile microraioane 
ridicate în anii din urmă ; 
orașul nu are periferii. Pînă 
1a sfîrșitul anului se vor 
construi 18 km linii de

de Științe din Leningrad.
In domeniul vieții cultu- 

ral-artistice. centenarul ge
nerează 
cabilă. 
vederea 
vast — 
Vitol, 
ției generale a culturii din 
cadrul Sovietului orășe
nesc. Prima noastră sar
cină este aceea de a
valorifica tot ce amin
tește de Ilic! în oraș, 
tot ce e legat de activitatea 
Iui. Avem 240 de case și 
edificii prin care a trecut. 
Cu prilejul centenarului 
vom pune încă 22 de plăci

o activitate remar- 
„Planul nostru în 
centenarului este 

ne spunea A. I. 
directorul Direc-

%
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din 
primului 
glorioa- 

dușmanul 
construc- 
nu și-au 

pe

tramvai, 67 km linii de 
troleibuz, iar metroul va 
fi prelungit către raionul 
Moskovski și anul viitor 
către raionul Vasilievski.

„Grija pentru deservirea 
populației — ne spunea tov. 
M. D Filonov, vicepreșe
dintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului orășenesc 
— se. exprimă și în faptul 
că, pînă la data centenaru
lui, vom da în folosință 42 
de noi magazine, 237 unități 
de alimentație publică, 2 
mari hoteluri etc. Și, tot
odată, noi stadioane, baze 
sportive, cinematografe, bi
blioteci etc. Sub îndru
marea sovietelor raionale, 
în fiecare cartier, în fieca
re bloc, putem spune că în 
fiecare familie se face ceva 
în amintirea lui Lenin : se 
învață, se creează, se dez
bate. Remarc, de asemenea, 
că în uzine și fabrici mii și 
mii de muncitori, urmînd 
chemarea lui Ilici t „învă- 
țați, învățați, învățați !“, 
și-au luat angajamentul de 
a-și completa studiile".

Centenarului nașterii lui 
Lenin îi consacră eforturi
le lor creatoare oamenii 
de știință din institutele 
de cercetări ale Academiei

comemorative. In Sestro- 
rețk am organizat un 
complex de primire a vizi
tatorilor. creînd căi de ac
ces și asigurînd transportul 
corespunzător".

Aveam să vedem, a doua 
zi, cum la Razliv, munca 
se află în toi, echipe de 
muncitori lucrînd la con
strucții, drumuri ,și ame
najări. Vestita colibă de 
paie,, magazia și căsuța în 
care a trăit un timp Lenin 
— vor fi recondiționate în 
așa fel ca să se păstreze 
multă vreme. La 20 aprilie 
va fi dezvelit în piața Mos- 
kovskaia, monumentul lui 
Lenin realizat de sculpto
rul Anikușin, distins pentru 
aceasta cu premiul de stat 
Un monument închinat Re
voluției va fi dezvelit în 
Piața Insurecției. în jurul 
Leningradului, pe centura 
care marca blocada, se ri
dică, în amintirea eroilor 
apărării orașului, peste 100 
de monumente și complexe 
comemorative din fonduri 
obștești și cu participarea 
voluntară a cetățenilor. Am 
avut prilejul să văd unele 
dintre ele cînd treceam pe 
la Pulkovo, în drum spre 
Pavlovsk. Sînt emoționante

în simplitatea, veridicitatea 
și tragismul lor.

„Sub semnul centenaru
lui — ne spunea în conti
nuare tov. Vitol — se află, 
de asemenea, și sezonul 
teatral și muzical. S-au pri
mit multe piese noi. Deo
camdată este sigur că vor 
fi reluate spectacolele din 
dramaturgia noastră clasi
că precum i „Noi, oamenii 
sovietici", „Sfîrșitul esca
drei", „Bătrînețe zbuciu
mată", „Calvarul", „Al 41- 
lea" Tema multor piese 
noi este „Lenin și revolu
ția". Intenția este însă de 
a da acestor piese nu un 
sens istoric, ci unul profund 
contemporan. Teatru] Ko- 
misarjevski a și anunțat 
premiera „Bolșevicii" de 
Satrov. Un foarte intere
sant spectacol se anunță tot 
la teatrul Komisarjevski 
sub titlu] „Și gînduri și 

. fapte” — o punere în scenă 
a unor documente autenti
ce".

Despre teatru aveam să 
discutăm mai pe îndelete 
cu artistul poporului G. a. 
Tovstonogov, cunoscut regi
zor, di'ector al Marelui 
Teatru Academic de dramă 
„M. Gorki" din Leningrad. 
Ne spunea i „Pentru noi 
problema centrală nu o con
stituie neapărat prezența 
lui Lenin pe scenă ca per
sonagiu Totul este să re
dăm atmosfera, să ne in
spirăm din ideile lui și să 
le înfățișăm spectatorului, 
să marcăm — dacă se poate 

/■ spune așa — perspectivele 
dezvoltării revoluționare în 
viziunea lui Ilici. In ce pri
vește interpretul lui Lenin, 
nu este deloc ușor a-i reda 
chipul pe scenă. Va încerca 
aceasta C. I. Lavrov, un 
actor cu multiple posibili
tăți. Deocamdată în rolul 
lui Ilici din anii tinereții, 
cînd era student".

O muncă intensă se des
fășoară pe planul activității 
artistice de amatori, unde 
așa-numitele „treceri în re
vistă" in vederea selecțio
nării sînt atît de multe în- 
cît e greu să le cuprinzi. 
Totodată, un nou conținut 
au căpătat tradiționalele 
acțiuni din Leningrad, pre
cum ziua „pînzelor roșii" 
cînd toți absolvenții școlii 
medii participă la vaste 
serbări, întîmpinînd zorii 
zilei pe malurile Nevei etc. 
La 22 aprilie pionierii și 
comsomoliștii vor face de 
g'ardă la monumentele lui 
Ilici. Și tot aici vor avea 
loc solemnitățile ocaziona
te de primirea în rîndunle 
organizației de pionieri, de 
înmînarea car-netelor de 
comsomolist

Am reușit 
o parte din 
activități ce 
în orașul lui 
tîmpinarea
Am înțeles însă dragostea 
nețărmurită, venerația în
tregului popor sovietic față 
de marele discipol și con
tinuator al lui Marx și En
gels. făuritorul partidului 
comunist și al statului so
cialist, gînditoru) genial și 
luptătorul revoluționar al 
cărui nume sintetizează 
înaltele aspirații ale po
porului sovietic.

să văd numai 
nenumăratele 
se desfășoară 
Lenin in în- 
centenarului.
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• Cînd se arată cucuveaua : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Reconstituirea : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Stăpîn pe situație : BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 18,45 ; 21,
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Simpaticul domn R : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Prea mic pentru un război atît de
mare : REPUBLICA — 9,30 ; 11,30 ;13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Dragă Brigitte : CENTRAL —
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Via Mala : FESTIVAL — 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 
20, MELODIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;18.30 ; 20,45.
• Ce s-a întîmplat cu Babl Jane : CAPITOL — 9,45 ; 12,30.
• Călugărița > CAPITOL — 16,15 ; 
19,45, FLAMURA — 9,30 ; 12,45 ; 16 ;19.30. -
• Lupii albi : LUMINA — 9,15—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10
• Taina leului : DOINA — 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Nu sînt demn de tine : CINEMA
TECA (Sala Union) — 12,30 ; 14,30 :16.30.
• Tarzan, omul-malmuță : TIMPURI 
NOI — 9—15 în continuare.
• Acasă la Nicolae Popa ; Rîpa roșie ; Impresii de călătorie ; Raze 
cosmice ; Pictorul Ion Țuculescu : 
TIMPURI NOI — 17—21 în continuare.
• Beru șl comisarul San Antonio : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —15.15 ; 17,45 ; 20.
• Winnetou In Valea Morțil : BU-------  15 30i rahoVA — 15,30 ;

din strada Păi : BUZEȘTI
pentru Roma : DACIA — 
continuare, GIULEȘTI — 
MOȘILOR — 15,30 ; 19.
dragostei : BUCEGI — 

15,30 ; 18 ; 20,30, GLORIA 
‘ 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,

; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
■ 9—15,45 în continuare ;

9 ;

zești —
18 ; 20,15.• Băieții
— 20,30.• Bătălia
9—19 în
15.30 ; 19,
• Păcatul
9.30 ; 12 ; io,-
— 9 ; 11,15 ;AURORA — 9
20.30, ARTA -
18,15 ; 20,30.
• Blow-up : COTROCENI — 15,30 ;
18 ; 20,30. x
• Valea păpușilor : VOLGA — 10—15 
în continuare ; 17,45 ; 20,15.
• Profesioniștii : MIORIȚA — 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• O șansă dlntr-o mie : GRIVIȚA
— 10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Corabia nebunilor : VITAN —
15.30 ; 19.
• Urmărirea : MODERN — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, TOMIS — 9,30 ; 
12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Femeia îndărătnică: UNIREA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Mîna cu briliante s LIRA — 15,30 ; 
18.
• La ora 5 după amiază : LIRA —
20.30.
• San Juro : DRUMUL SĂRII — 
15 : 17,30 ; 20.
• Stelele din Eger : FERENTARI — 
15,30 ; 19.
• Războiul
15.30 ; 18 ;
O Vă place
15.30 : 18 ;

domnlțelor î COSMOS — 
20,15Brahms 1 : POPULAR —
20,30.

• Testamentul doctorului Mabuse :
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15. A
• Neîmblînzita Angelica ; Angelica 
și sultanul : VIITOR — 15,30 ; 19.
e Prieteni fără grai : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20.
O Băieții în haine de piele : PRO
GRESUL - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• In împărăția leului de argint : 
FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu- (Ia Ateneul Român) : Concert educativ pentru elevi. Tema : Mu
zica de-a lungul veacurilor — Be
ethoven — Prezintă : V. Pop Băleni— 10,30 ; (la Sala Mică a Palatului) : 
Concert educativ pentru elevi. 
Tema : Compozitorii cîntă natura. 
Prezintă Nina Turcu — 10,30 ; (la 
Ateneul Român) : Concert de muzică 
populară românească dat de orches
tra ;,Barbu Lăutaru". Dirijori : Ionel 
Budișteanu șl Florian Economu 
17 ; 20.e Opera Română : Coppelia — 
Răpirea din seral — 19,30.
e Teatrul de operetă : Secretul 
Marco Polo
— 19,30 ;• Teatrul Național „I.L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de al
tădată — 10,30 , Coana Chirlța
19.30 ; (sala Studio) : Cine ești
— 10,30 ; Travesti - 15,30 ; Al 
trulea anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nlcnle 
10,30; Mandragora — 15; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) : Livada cu vișini — 10; Meteorul — 
15; Strigoii — 20; (sala din str. Alex. 
Sahla): Comedie pe întuneric — 10; Puncele în ureche — 15; Viraj peri
culos — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sassafras — 10 : Cînd luna e albastră — 
15,30; Echilibru fragi! — 19,30; (sala 
Studio) : Enigmatica doamnă „M“ —10.30 , Matineu literar „Adela" — 16 ; 
Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 10,30 ; în
grijitorul — 20.
• Teatrul Glulești : Meșterul Manole
— 10 ; Nunta lui Figaro — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
netermlnată — 16.
• Teatrul evreiesc de «tat: Mazel- 
tov ! - 11 ; 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : 
Piatra din casă — 15 ; Cartofi pră
jiți cu orice — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Ileana Sînziana — 11 ; 
Cabaretissimo — 19,30 ; (sala din str. 
Academiei) : Bandiții din Karde- momme — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Varietăți —
19.30 ; Nicuță la... Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Floare de cactus — 10 ; 
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
• Ansamblul „Ciocîrlia" (la Sala Pa
latului) : Te etntăm, străvechi pă- 
mînt I — 16 ; 20
• Circul de stat: Mirajul circului —10 ; 16 ; 19,30.
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„MANDRAGORA'
de Niccolo Machiavelli

PE SCENA TEATRULUI DE COMEDIE
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Programul I
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Că „Mandragora" — comedie de 
caracter, rod al unui excepțional 
simț de observație socială — este o 
capodoperă a genului, o probează și 
interesul și interpretările diferite pe 
care ea a putut să le stîrnească de-a 
lungul anilor — 450 la număr, dacă 
Ii socotim de la prima reprezenta
ție.

S-a văzut în piesa lui Machiavelli 
o operă ale cărei tipuri și situații 
burlești — bogate în qui-proquouri 
și travestiuri, alimentate de vitalita
tea și fantezia omului Renașterii — 
demonstrează cu brio puterea de fas
cinație și convingere fără limite a 
Iubirii, a Iubirii firești — alta decît 
cea platonică a cavalerului medie
val. Principiu superior, atîta vremp 
cît el concura cu comandamente e- 
tice izvorîte din spiritul mercantil, 
ipocrizia și fățărnicia lui „popolo 
grasso" un scop față de care calita- 
teq mijloacelor nu mai contează. Im- 
porțantă e’ forța 
lor. ea însăși echi
valează cu o vir
tute — ar fi vrut 
să spună autorul 
„Principelui".

Și dacă unii nu 
au văzut în „Man
dragora" nici mă
car atît. ci numai 
un „passatempo" agreabil al exilatului 
în viața campestră de la Sânt An
dreea, om al plăcerilor, cu limba 
slobodă, inteligența ascuțită șl bat
jocoritoare. alții îi descoperă sensuri 
mult mai adinei și mai grave. Aceș
tia au văzut în această comedie 

t o operă tristă șl amară în vese
lia ei. O operă de moralist clarvăză
tor, In dezacord cu spiritul vremii, 
al societății florentine. O operă acu
zatoare a indiferenței iresponsabile, 
nocive, a libertinajului oamenilor 
acelui început de cinquecento. „Mă
trăguna" este o operă care, preluînd 
tipurile schematice ale Commediei 
dell’arte și umplîndu-le de viață și 
substanță, chintesențtază și satirizea
ză prostia, ignoranța superstițioasă, 
Imoralitatea, parazitismul și, mai a- 
les, corupția care atinsese pe sluji
torii instituției bisericești. Persona
jul cel mai interesant al piesei ar fi 
astfel, după De Sanctis, fra’ Timo- 
teo. Oricum, „rîsul 'Iul Machiavelli 
este rîsul melancoliei", scrie el des
pre autorul „Mătrăgunei".

înțelese șl justificate din perspec
tiva considerată de-a lungul secole
lor sau dintr-o alta nouă, mai bogată 
în semnificații pentru omul modern, 
textele clasice și-au vădit nu o dată 
actualitatea. Clasicii s-au relevat nu 
o dată a fi contemporanii noștri. Fan
tastică revelație dacă ne gîndim fie 
și numai la Shakespeare.

Interesant, De Sanctis, fără dubiu 
Iubitor al valorilor consacrate ale 
culturii poporului său, se arată scep
tic față de puterea de atracție — 
după secole I — a „Mandragorei". A- 

_ ... ceasta fiindcă, așa cum spuneam, 
vede în ea o operă gravă și acu
zatoare, strîns legată de realită
țile sociale și etice ale timpului ți 
ignoră modificarea unghiului de sub 
care se poate face percepția ei.

Dinu Cernescu, care a procedat la 
punerea el în scenă, nu a vădit, dim
potrivă nici urmă de scepticism. Șl 
bine a făcut. Numai că — să o spu
nem de ta Început — argumentele Iul 
pro din acest spectacol nu au reu
șit să ne convingă pînă la capăt.

Montarea de 1a Teatrul de come
die este, rodul unei abordări libere, 
de nimic stînjenită, a piesei. Fapt 
evident încă din momentul începerii 
spectacolului, cînd, în locul corului 
de, nimfe sau al cîntăreței Barbera 
ascultăm muzica de factură moder
nă a lui Ștefan Zorzor, inter- ' 
pretată de formația Petre Magdin. 
Mai puțin evidentă rămîne, însă, din
colo de numeroase alte asemenea a- 
mănunte Inovatoare, viziunea regizo
rului asupra „Mandragorei", sistemul

de semne — sistem coerent, armo
nios, închegat, să zicem oricît de mo
dern, oricît de licențios, care să 
transforme spectacolul în fapt de 
artă.

Oprindu-se , asupra „Mandragorei", 
Dinu Cernescu a mizat pe interesul 
nostru pentru galeria caracterelor. 
Curios, deși de patru secole și ceva 
încoace se tot remarcă faptul că Ma
chiavelli a excelat în calitatea ob
servației și /știința desenării carac
terelor, regizorul le consideră uneori 
schematice, simpliste sau poate chiar 
false și privește cu invidie la „Deca- 
merori1’. Colaborînd cu Machiavelli — 
el îngroașă, dezvoltă ; în efortul său
— neîmplinit de altfel — de a ima
gina o lume, el recurge la elemente 
sordide, solicită situații licențioa
se ; Calimacco, rămîne pătimaș, 
fugos — avid de împlinire șl 
își găsește un excelent inter
pret. Ștefan Tapalagă alternează

cu un nedezmințit 
simț al adecvării 
jocului nervos, cu 
cel plin de inte
ligență, vag deta
șat. ironic, paro
die a avînturilor 
cavalerești Nicia 
(jucat cu vocația 
rolului de compo

ziție de Aurel Giurumia) rămîne fricos, 
șovăitor și mai ales nătîng. Sostrata 
(Nineta Guști) rămîne aceeași bătrî- 
nă mărginită, supusă formelor 
și conveniențelor. Fra Timoteo 

, (Cornel Vulpe) devine mai preocupat 
de „spovedirea" senzualei văduve 
(Dorina Done) decît de sclipirea au
rului. Și, dedat unor asemenea preo
cupări, e și normal că trece cam re
pede peste finețea ironică a replici
lor, peste valoarea lor aforistică. Li- 
gurio, parazitul lipsit de scrupu
le, e împins cu o excesivă in
sistență către gesturi suspecte. Lu- 
creția rămîne frumoasă. Nu și deș
teaptă și Ironică. Stela Popescu trece 
cu grației caracteristică de la pros
tia peltică la dîrzenia de corsar și 
unduirile șerpuitoare ale femeii u- 
șoare. Iar Slro (D. Rucăreanu) în
vestit cu atribuții noi, împărtășit șl 
el cu mătrăgună, se aprinde foarte
— aleargă de mănîncă pămîntuli face 
echilibristică pe sfori — devenind o 
suculentă sursă de comic pur în 
buna tradiție a Commediei dell’arte.

Decorurile lui I. Popescu Udriște, 
executate poate sub nivelul schițelor 
și valorificate cam tale-quale nu nl 
se par a avea darul de a contribui la 
limpezirea spectacolului. La fel cos
tumele, dintre care unele nedumeresc. .

Evident, spectacolul interpretat da . 
fiecare actor în parte și de toți îm
preună, cu reală dăruire și talent, 
se îmbogățește în date de compor
tament, dinamica lui sporește. 
Dinu Cernescu, a cărui Imaginație 
ne pare In cazul de față mai 
săracă, mal unilaterală cînd e vor
ba de gaguri, se dovedește Insă un 
bun observator și are o bogată fan- ; 
tezie a amănuntelor caracterizante. 
Din păcate, <detaliile-, nu se corn- .* 
pun în tot, mișcarea este adesea hao
tică ; impresia finală este una de 
insuficientă cristalizare artistică.

cronică dramatică
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8,15 Consultații pentru elevi. Pro
bleme de matematică pentru 
anul I al liceelor de speciali
tate

8,45 Matineu duminical pentru 
copii și tineretul școlar 10,15 Ora satului

Concert simfonic. Orchestra de cameră din Milnchen, dirijată de H. 
Stadlmair. In program : Concerto grosso opus 6 nr. 8 de Haendel; 
Concert pentru două violoncele șl orchestră de coarde de Antonio l 
Vivaldi ;' Cinei piese pentru orchestre de coarde de Paul Hindemith 1 De strajă patriei 
Emisiune în limba maghiară

t V

11,15

12,00
12.35 ______  ... ____ ___
13.35 închiderea emisiunii de dimineață
16,30 Film serial „Rîul întunecat" (IV)
17,00 Campionatul european de patinaj artistic — proba de figuri libere bărbați — Transmisiune de la Leningrad
18,00 Realitatea Ilustrată... oferă telespectatorilor muzică, teatru șl desene 

animate
19,00 Telejurnalul de seară
1.9,20 Noutăți cinematografice
19.40 Rapsodia română. „Cine a făcut cîntecul" — montaj folcloric cu 

Marla Precup, Florica Bradu, Dumitru Sopon, Polina Mahoilă, Petre Săbădeanu, Ana Toma
20,00 Varietăți cu public
22,15 Telejurnalul de noapte Telesport. Cupa Mondială — Fotbal 1970 (grupa a IlI-a)
23,00 închiderea emisiunii programului I
Programul II
20,00 Seară de teatru : „Dansul morțil" de Strindberg ; traducere de Ion 

Mlhălleanu. Distribuția : Fory Etterle, Ileana Predescu, Ion Besolu, 
Dorina Mavrodin. Regia : Iannis Veakis ; scenografia Elena Pătrașcu- Veakls

21.40 De la străbuni la nepoți, film documentar realizat de Studioul „Al. Sahla"
22,00 Roman foileton „Mîndrle șl prejudecată" (reluarea episodului I) 
22,50 închiderea emisiunii programului II
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Natalia STANCU

PRIMATUL IDEII
DE COLABORARE

IN CREAJIA
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adnotări •adnotări» adnotări • adnotări • adnotări • adnotări «adnotări •adnotări (Urmare din pag. I)

„ABC brașovean 
pentru tinerei"

lată o inițiativă bună, 
aparținînd Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.

„ABC brașovean pentru 
tineret" este, dincolo de 
valoarea informațiilor, 
un gest semnificativ 
unei organizații 
ret comuniste, 
derea într-un 
ce se adresează 
lui, sub formă de ghid, a 
unor date esențiale lega
te de istoria, geografia, 
economia, cultura și arta 
țării în genera] și ale ju
dețului Brașov în specia) 
reprezintă, în esență, una 
din multiplele materiali-

al 
de tine- 
Cuprin- 

volum 
tineretu-

zări ale preocupărilor 
pentru educarea și for
marea tineretului. Suc
cinta trecere în revistă a 
vestigiilor trecutului, a 
realizărilor prezentului, a 
perspectivelor de viitor 
conferă acestui ghid, în 
aparență obișnuit, valoa
rea unei apariții cu sigur 
efect educativ și instruc
tiv.

\,ABC brașovean pentru 
tineret" este, fără îndo
ială, un îndemn. Un în
demn pentru tineret de 
a-și cunoaște cît mai bine 
țara.

Dana HERA

lexicală"

nele modalități de expri
mare, chiar unele cuvin
te — noi bineînțeles — 
la lansare (noi în con
text), de succes, au fost 
preluate și demonetizate 
în producțiile literare cu
rente. Așa a fost epoca 
„gorunilor" (în deceniu) 
trecut) | mai tîrziu — a 
„sentimentului primăve
rii", apoi poeții „se adău
gau" mereu ta ceva, ta 
altceva ; a urmat epoca 
„lucrurilor", a „sinelui" 
ș.a.m.d.

Asistăm acum, bună
oară, la o inflație a cu
vintelor precedate de ne
gație („netimp", „nepa- 
Ce" etc.) în poezie și cîte- 
va eșantioane sînt edifi
catoare. Iată exemplele i 

„Și-n somn și-n veghe 
și-n pace și nepace...” 
(„Mist'erium tremendum" 
de Ion Alexandru) j „...le
bedele lunecă lunatice și 
line»/ întru netimp" („La 
lacul lebedelor" de Al. 
Andrițoiu) ; „...de-o parte 
ploaia, de-o parte ne- 
ploaia..." („Hotarul" de 
Ana Blandiana) ; „Noap
tea de ta noapte, nelogod
nica mea." („Șah orb" 
de Cezar Baltag) i

....Zvon de aer și tăcere i 
De vedere, nevedere..." 
(„Pasăre cu ochi de 
sticlă" de Nicolae Dra- 
goș) | „Din mine spre ni
meni sărind, nesărind..." 
(„Cîntec de seară” de An
gela Traian) ; „...talanga 
mea bate nemărginita..." 
(„Talangă de văzduh" 
de Vasile Andronache) ] 
„Cine să vie 1 în remuș- 
carea neînțelepciunii..." 
(„Duminică" de Ana Mîș- 
lea) ; ... prin lentile i
ideea de nesfînt..." („O- 
chelarii" de Victor Tei- 
șanu) | ... nu știu / de
poartă-n ele aer sau ne
moarte..." („Plîns IV" de 
Dan Rotaru) ; „...deasupra 
nemăsurii / de haos pe
trecut" („Vraja" de Ștefan 
Radof) i „...între lemn și 
nevînt..." („Polare cețuri" 
de Ion luga) ; „...pe gîtul 
meu tăiate în n„ie»î" 
(„Te lasă iarbă" 
luga) | 
moașe 
tinsa curte" de Adi 
sin) | „.’..sufletul — 
necuvînt" („Lied" de 
fii Răchițeanu) ș.a

Și nu-mi rămîne 
să mă întreb nebiblic i 
întîi a fost necuvîntul ?"

nelegi 
de Ion 

„...își arătau fru- 
nefolosul" („Dis- 

............... Cu-
greu 
Teo-

promovat mai multe ta
lente. S-ar putea ca din 
asemenea considerente să 
se fi inițiat în revista 
„Luceafărul" dezbaterea 
intitulată „Redactorii noș
tri despre debutanții re
vistei". Scriitorul Fă- 
nuș Neagu, sintetizîn- 
du-și plastic opiniile, 
printr-un verb expresiv, 
discută despre prozatorii 
revistei, evidențiind peri
colul rătăcirii în zonele 
jocului sterp al evazionis
mului care proliferează și 
chemînd ta crearea' unei 
literaturi „deschise cu
rajului, cu nervii și cu 
sîngele arzînd". Cezar 

. Baltag. Sînziana Pop, Ilie 
Constantin. Nicolae Ve- 
lea, Constantin Țoiu. re
dactorii care au Urmărit 
îndeaproape evoluția de- 
butanților revistei au sa
tisfacția de a fi afirmat 
numele unor autori tineri 
ca : Felix Sima, Irina 
Grigorescu, Mircea Di- 
nescu, Bucur Crăciun, 
Marin Tudose, Ion Ble-

dea, Richard Regwald. In vigoare nu prevede nici o
pagina următoare, ca o prioritate în angajarea
continuare a rubricii con- --------- i!1—-----_..
semnate de noi, revista 
propune cititorilor clteva 
dintre încercările în ver
suri și proză ale unora 
dintre cei mai tineri au
tori. Sînt două inițiative 
redacționale care se în
scriu firesc în profilul re
vistei. Ele anunță intenția 
redacției nu numai de „a 
lansa" autori, ci și de a 
le urmări și susține evo
luția literară.

Dacă unele dintre 
ceste nume, ori altele 
noi pe care le va promo
va revista vor fi con
firmate în timp, atunci se 
va putea vorbi despre 
arta descoperirii unor ta
lente autentice, despre 
îndeplinirea de către re
vistă a uneia din princi
palele sale îndatoriri. 
Inițiativele menționate a- 
testă o asemenea preocu
pare și de aceea le con
semnăm.

loan ADAM

a-

proaspeților specialiști, nu 
le conferă absolut nici un 
drept după terminarea 
școlii, comparativ cu ab
solvenții de liceu, car», 
fără a mai urma cursuri 
de specializare, s-au an
gajat ușor în diverse 
biblioteci. Nici măcar sa
larizarea — care conform 
unor principii atît de cu
noscute ar trebui să țină 
seama de pregătirea de 
specialitate, ae nivelul cu
noștințelor etc. — nu pro
ved- categorii diferențiate 
r Cu 
doi ■ 
deși

pentru viitorii specialiști. 
" alte cuvinte, după 

ani de învățătură, 
există contracte în-

tre consiliile populare ju
dețene și C.S.C.A. privi
toare la repartizarea ab
solvenților, deși se cheltu
iesc bani cu școlarizarea, 
se conturează posibilitatea 
ca la absolvire să existe 
doar întîmplător posturi 
pentru a-i încadra și, mai 
mult decît atît, ca numi
rea în funcție să nu aducă 
nici un avantaj proaspeți
lor specialiști.

Situația aceasta nu ne 
pare a îndreptăți o accep
tare fără rezerve I De a- 
ceea ne îngăduim să o su
punem atenției forurilor 
de resort.

Radu CONSTANTINESCU

Antidot pentru
Merulius lacrymans

cadrul rubricii „In-
dectt

Primim din partea tova
rășului Dan Lalu urmă
toarea scrisoare in care se 
constată anumite preferin
țe lexicale ce afnenință să 
devină „modă". Publi- 
cind-o, facem doar remar
ca necesară că nu întot
deauna cuvintele incrimi
nate rămîn fără precisă 
funcționalitate in structu
ra poeziilor, că depinde de 
poet, de originalitatea sa 
să depășească „media" li
rică. Oricum, fenomenul 
vizat de corespondentul 
nostru se verifică prin 
frecventă, li dăm. de a-

ceea, cuvîntul, propunin- 
du-l atenției criticii, de 
poezie și poeților înșiși :

„în lirica tînără ac
tuală există o efervescen
ță creatoare, care pre
zintă posibile și probabile 
apariții de excepție. Ori
cum diversitatea de voci 
tinere, aria tematică ex
tinsă, modul temerar de 
selectare a cuvintelor sînt 
de bun augur. Și 
țele reciproce, 
emulației, nu pot 
te. De aici pînă 
nieră nu e decît 
Așa. la epoci diferite, u-

Debutanții

Cu diplomă sau fără

e tot una ?

infJuen- 
inerente 
fi evita
ta ma
un pas.

Celui care răsfoiește 
revistele literare, îi va fi 
ușor să descopere că o 
întreagă generație, pînă 
mai ieri necunoscută, face 
dovada prin lucrările pu
blicate a unei îmbucu
rătoare efervescențe crea
toare. Marea forță a unei 
literaturi, este cunoscut, 
constă tocmai în promo-

varea talentelor | gustul 
și intuiția critică, juste
țea principiilor și criterii
lor estetice ale unei re
viste se dovedesc prin 
impunerea și susținerea 
lor sistematică în pers
pectiva istoriei literare, 
acele reviste vor fi în
scrise 1a loc de frunte, 
care vor fi identificat și

Septembrie 1969. In Bucu
rești și-a deschis porțile o 
nouă instituție de învăță- 
mînt (Școala de speciali
zare post-liceală de biblio
teconomie, funcționînd în 
cadru) grupului școlar al 
Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă), a că
rei apariție se anunța pro
mițătoare. Care sînt pri
mele concluzii 7 Cursurile 
primului an de învățămînt

constituie un punct de ple
care extrem de util' pen
tru o permanentă îmbună
tățire a programei anali
tice. Cei 60 de elevi se 
pregătesc pentru a părăsi 
anul viitor băncile școlii. 
Acest moment, care con
stituie insăși rațiunea de 
a exista a școlii, plutește 
însă într-o oarecare in
certitudine.

Actualul nomenclator în

In 
tre Da și Nu“, în ziarul 
nostru din 17 ianuarie 
1970. în nota „Pentru 
Merulius tacrymans" sem
nalam faptul că umidita
tea mult prea accentuată 
a terenului ales In vede
rea înființării viitoarei 
secții în aer liber a Mu
zeului Banatului favori
zează dezvoltarea ciuper
cii „Mețulius tacrymans" 
și deci degradarea obiec
telor destinate conser
vării.

Recent am primit din 
partea Institutului de cer
cetări pentru industria 
lemnului din cadru) Mi
nisterului* Industriei Lem
nului o notă informativă

că „Institutul 
pentru in- 

lemnului din 
poate acorda, 

contra plată, 
necesară in a- 
nu numai Mu-

care menționează că 
„există reale posibilități 
de a se combate atacul 
produs și de a se lua mă
suri de conservare a ex
ponatelor", 
de cercetări 
dustria 
București 
la cerere, 
asistența 
cest scop
zeului Banatului ci și al
tor unități care au sufe
rit din cauza acestui dău
nător".

Reținem această promi
siune optimistă și o adre
săm celor interesați: poa
te așa Merulius tacry
mans se va... usca.

realității. Dintre aceste persoane 
calificate, prezența regizorului — 
teoretic, omul cu simțul cinema
tografic cel mal ascuțit — e obli
gatorie. așa cum o indică însăși prac
tica mondială : nu există regizor im
portant care să nu colaboreze într-un 
tel sau altul la scrierea scenariului.

După opinia mea, e nevoie ca In 
cinematografia noastră să se insta
leze o nouă mentalitate. In condițiile 
noastre actuale, simțul cinematogra
fic trece vrind-nevrind prin axul 
simțului colaborării colective (pro
ducător — scenariști — regizor — o- 
perator — actori), acordindu-se, fi
rește. regizorului funcția specială de 
a coordona și organiza materialul ide- 
ologico-estetic oferit de toți ceilalți 
factori. Incăpățînîndu-ne să lucrăm — 
ca regulă — cu un singur scenarist 
la un film și fără să asigurăm par
ticiparea — de ta bun început, de la 
conturarea ideii inițiale — a regizo
rului, vom continua să obținem ace
leași rezultate mediocre, cu excepții 
mult prea rare. Dimpotrivă. înscriin- 
du-ne în „metodologia" acreditată de 
întreaga experiență internațională — 
adică acceptînd și chiar căutînd o co
laborare cinematografică multiplă și 
variată — vom avea mai multe șanse 
de a determina un progres natural 
al filmului românesc. Pentru că în 
cinematografie, mai ales în cinema
tografie. unde-s 
mulți) puterea 
tru a fi practici, 
mentăm In mod 
teresarea tuturor 
contribuția, mai mare sau mai mică, 
ta sporul calitativ al filmelor 
produse de studioul „București". 
Este un punct de vedere con
stituit dintr-un mai îndelungat 
contact cu problemele complexe ale 
actelor de 'naștere ale filmului ori
ginal Bineînțeles, că l-aș dori com
pletat și — dacă e cazul — corectat. 
Esențial este să ajungem la concluzii 
în stare să ne ajute în efortul de 
creștere a prestigiului cinematografiei 
noastre în fața spectatorului român, a 
ecoului ei peste hotare.

doi (și chiar mai 
crește... Și, pen- 
va trebui să regle- 
corespunzător coin- 
celor care își adue

t
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| de pe urmă

„Grănicerul" 
Veronica

Veronica Ghilă, elevă în clasa 
a V-a la Școala generală din Bu- 
cila (Mehedinți), se afla cu oile 
Ungă calea ferată. Pe neașteptate 
s-a apropiat de ea un străin care 
a întrebat-o ce drum trebuie să 
apuce prin pădure, pentru a a- 
junge in port. Fata i-a arătat 
drămui și, necunoscutul, fără a 
mulțumi măcar, a pornit in gra
bă in direcția indicată. Pripa i 
»-a părut suspectă elevei. Fără 
să pregete, ea a alergat la pos
tul de grăniceri, unde a relatat 
întîmplarea. Nu se înșelase. Du
pă patruzeci și cinci de minute, 
o patrulă de grăniceri îl sur
prindea pe individ (de fapt, un 
cunoscut infractor, urmărit de 
multă vreme) pe cînd încerca să 
treacă fraudulos granița. Pentru 
vigilența de care a dat dovadă, 
mica pionieră a primit medalia 
„Pentru merite in paza frontie
rei".

Cu lapte, 
e altceva!

Este un fapt cunoscut : consu
mul de cafea cunoaște, pretutin
deni, o creștete sensibilă. Bună- 
lară, cofetăriile și cafenelele din 
î’îrgu-Mureș sînt arhipline. De 
pildă, anul trecut s-au pus 
l_ dispoziția unităților comercia
le din Tg. Mureș, Sighișoara, 
Reghin și TîrnăvenI aproape 17 
vagoane de cafea boabe 1 în 
cafenelele orașului Tg. Mureș se 
servește cafea în cantități... in
dustriale : numărul ceștilor „sor
bite" zilnic se ridică la 15 000, - 
plus cele consumate în alte u- 
nități ale alimentației publice. 
Aceste constatări îndeamnă la 
meditație. Nu-i lipsit de interes 
să adăugăm că abuzul, consumul 
excesiv de cafea dăunează să
nătății. (Cu lapte, e altceva 1).

Erau, pină nu de mult, cei mai 
buni prieteni. Rareori despăr- 
țiți. Pină intr-o zi. O singură 
vorbă, aruncată la un chef, a 
aprins scînteia neînțelegerii. 
Și-au spus vorbe grele.'De lă cd-

ale ceferiștilor și petroliștilor
Sîmbătă după-amiază a avut loc 

la Teatrul de stat din Ploiești o a- 
dunare în cadrul căreia au fost evo
cate eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933. Au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, petroliști, 
alți oameni ai muncii din localitate, 
precum și foști participanți la aceste 
lupte.

Cu acest prilej, Gh. Boșovei, se
cretar al Comitetului municipal Plo-

iești al P.C.R., a vorbit despre im
portanța evenimentelor petrecute în 
urmă cu 37 de ani, despre răsunetul 
pe care l-au avbt luptele petroliști
lor de pe Valea Prahovei în rîndul 
clasei noastre muncitoare.

în încheiere, actori ai teatrului 
de stat și formații artistice din loca
litate au prezentat un program oma
gial, consacrat evenimentului.

(Agerpres)

Sîmbătă, în cadrul unei festivită.ți, 
au fost decernate premiul III și Di
ploma de fruntaș în întrecerea pa
triotică municipiului Buzău, locali
tate cu peste 59 000 de locuitori, pen
tru rezultatele obținute anul trecut 
In acțiunile de înfrumusețare și gos
podărire. De asemenea, trei circum
scripții electorale și trei asociații 
de locatari au primit steagul de frun

tașe în întrecerea patriotică, iar unui 
număr de 110 locuitori li s-a acor
dat insigna de fruntaș în gospodări
rea orașului.

La festivitate au participat tovară
șii Ion Sîrbu, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Bobocea, adjunct 
al șefului Direcției generale pentru 
consiliile populare, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
invitați din diferite întreprinderi și 
instituții, cetățeni ai orașului:

In expunerea făcută cu acest pri
lej, Vasile Negoescu, primarul mu
nicipiului. a evidențiat faptul că în 
cursul anului precedent locuitorii o- 
rașului Buzău au realizat, prin mun
că patriotică, diverse lucrări în va
loare de 16,7 milioane lei.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivitate au 
adresat 'o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se expri
mă mulțumirea și recunoștința pro
fundă față de sprijinul acordat de 
conducerea partidului și statului nos
tru pentru ridicarea continuă a po
tențialului economic, social și cultu
ral al orașului Buzău, angajamentul 
locuitorilor acestui municipiu de a

munci cu tot elanul pentru a realiza 
în 1970, prin acțiuni patriotice, lu
crări în valoare de 24 milioane lei.

(Agerpres)
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). în 

prezența deputaților, a reprezentan
ților organelor locale și a numeroși 
cetățeni fruntași în acțiunea de bună 
gospodărire a orașului, la Tecuci a 
avut loc o adunare festivă, în cadrul 
căreia tovarășul Ion Chirilescu, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru economie și administrație lo
cală, a înminat diploma de munici
piu premiat pe locul II în întrecerea 
patriotică pe 1969 pentru înfrumu
sețare și bună gospodărire a loca
lității. Premiul — în valoare de 
350 000 lei — constă în mașini, uti
laje și materiale culturale.

în cuvîntul său, tovarășul Traian 
Gîtej, primarul municipiului, trecînd 
în revistă realizările anului trecut, a 
arătat că valoarea lucrărilor execu
tate de cetățeni prin muncă volun
tară patriotică a fost de peste 14 mi
lioane lei.

Participanți! la adunare, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU personal, în 
care își exprimă recunoștința pentru 
grija arătată de partid și guvern în
floririi orașelor patriei și se angajea
ză ca și în acest an municipiul Te
cuci să obțină succese pe linia în
frumusețării și bunei gospodăriri.

*
Pentru realizările obținute în în

trecerea patriotică, orașele Botoșani 
și Comănești au primit premiul III.

I0^1*0 OUI u/c. yteve. IU, VU-

vinte, au trecut la lovituri : imul ■ \
dintre ei a zăcut ^14 -zile- ■ 
la spital. Prietenului de pină a- 
tunci i-a intentat proces. A a- 
dunat, cu strășnicie, martori și 
dovezi. Zadarnice erau sfaturile 
cunoștințelor : „Impăcați-vă. oa
meni buni". Ei, nu și nu. Zilele 
trecute a avut loc procesul. S-au 
înfățișat înaintea instanței; au 
ascultat cuvîntul acuzării, apără
rii... Parcă nu le venea să crea
dă : pentru ei se „duelau" avo- 
cații 7 Și, jn tăcerea asistenței, 
s-a auzit glasul * reclamantului. 
„Îmi retrag plîngerea, e prietenul 
meu". Și au teșit veseli pe ușa 
tribunalului. Înseamnă că mai 
rămăsese ceva din fondul prie
teniei lor. Erau iarăși prieteni. 
Iar dosarul nr. 347 din 1970. aflat 
la judecătoria sectorului 5 din 
Capitală, stă mărturie acestei 
Intîmplări.

I. I. S. „LIBERTATEA" DIN SIBIU

de peste hotare
• REPUBLICA POPULARA POLONA

La invitația secretarului permanent 
al Comisiei guvernamentale pentru 
dotarea cu echipamente de calcul și 
automatizarea prelucrării datelor, 
prof. Mihai Drăgănescu, în zilele 
de 4—7 februarie a făcut o vizită în 
țara noastră o delegație poloneză, 
condusă de prof. Stanislav Kielan, 
împuternicitul guvernului polonez 
pentru problemele tehnicii electro
nice dp calcul. Cu ocazia convorbiri
lor ce au avut loc cu acest prilej 
s-a semnat un plan bilateral de cola-

TENIS DE MASA

îi plăcea 
răcoarea

I
I
I
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NOI SORTIMENTE
Fabrica „Libertatea", al că

rei „certificat de naștere' a 
fost semnat cu 120 de ani în 
urmă, face parte acum din 
noul Combinat textil din Sibiu. 
Această unitate, cu o prețioa
să experiență acumulată de 
mal multe generații de meș
teri iscusiți, livrează anual 
circa 5 milioane mp țesături, 
reprezentînd o producție de 51 
ori mai mare fată de cea rea
lizată în 1948. Folosindu-se 
noile utilaje ele înaltă tehnici
tate cu care a fost înzestrată, 
fabrica „Libertatea' produce

DE STOFE FINE
țesături fine în desene și cu
lori variate din lînă pură sau 
în amestec cu alte fibre. Renu
mitele stofe slbiene sînt desti
nate confecțiilor pentru băr
bați, femei și adolescenți. 
Gama de articole produse se 
va îmbogăți anul acesta cu 
altele noi, însumînd 50 de de
sene și poziții coloristice. Se 
diversifică, astfel, sortimentul 
de stofe fine, rezistente, cu un 
coeficient scăzut de șifonabili- 
tate și contracție, cu însușiri 
calitative deosebite.

I
I
I
I

I
I

l
I

-A

borare pe anul 1970 în domeniul uti
lizării mașinilor electronice de cal
cul și al pregătirii cadrelor pentru 
informatică, stabilindu-se ' totodată 
noi posibilități pentru colaborarea în 
acest domeniu pentru perioada ur
mătoare. Membrii delegației au vizi
tat centrele de calcul de la Centrul 
de perfecționare a pregătirii cadre
lor de ,conducere din întreprinderi 
de la Otopenî și uzinele „Tractorul" 
din Brașov.

• REPUBLICA VENEZUELA

între 1 șl 7 februarie a făcut o 
vizită în țara noastră o delegație e- 
conomică din Republica Venezuela, 
condusă de Manuel Duplat, guver
natorul teritoriului federal Delta 
Amacuro. Din delegație au mai fă
cut parte J-esus Cebollos. președin
tele Fundației „Promodelta", orga
nism de stat pentru aplicarea pla
nului de dezvoltare a Deltei Amacu
ro, prof. Miguel Eduardo Rodriguez, 
directorul Biroului de informații și 
cultură.

Delegația a fost primită la Mi
nisterul Comerțului Exterior de ad
junctul ministrului, Nicolae Nicolae, 
la Ministerul Agriculturii și Silvi-Ministerul Agriculturii și Silvi-

Rezultatele
de creație

După analizarea a 175 lucrări mu
zicale prezentate in concurs și con
sultarea unui cerc larg de specialiști 
ai genului, juriul concursului de 
creație „Ion Vidu" pentru cintece de 
masă, ediția 1969, organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
în colaborare cu Uniunea Compozi
torilor, a acordat următoarele pre
mii: premiul special al Uniunii Ti
neretului Comunist — cîntecului 
„Uteciștii" de Vasile Timuș; premiul

ȘTIRI CULTURALE
Simbătă seara a avut loc la Casa 

universitarilor din Cluj un concert 
simfonic susținut de orchestra Filar
monicii de stat din localitate dirijată 
de Erich Bergel. Și-a dat concursul 
violonistul francez Regis Pasquier. 
Programul a cuprins simfoniile a 7-a 
și a 8-a, precum și concertul pentru 
vioară de Beethoven.

iți;

*

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
a prezentat sîmbătă, in premieră, pe 
scena Casei de cultură din sectorul 
2, „Comedia paiațelor", spectacol pe 
care Naționalul bucureștean îl va 
prezenta în diferite cartiere ale Ca
pitalei.

*

Sub egida Comitetului județean 
Timiș pentru cultură și artă și a 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
simbătă a avut loc, la Căminul cul
tural din comuna Variaș, o seară de 
folclor șvăbesc, dedicată obiceiurilor 
și datinilor populare de iarnă ale 
populației germane din Banat. Mani
festări folclorice de acest fel au mai 
avut loc la Grabaț, Cărpiniș, Orți- 
șoara, Sandra și în alte localități din 
Banat.

(Agerpres)

culturii de Ion Teșu, adjunct al mi
nistrului. Oaspeții au avut convor
biri și la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, precum și la 
unele întreprinderi de comerț ex
terior. ,

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a colaborării 
economice și tehnice dintre Româ
nia și Venezuela.

Membrii delegației venezuelene au 
vizitat, de asemenea, diferite unități 
industriale și economice, precum și 
unele localități turistice.

(Agerpres)

Astăzi, Ia Floreasca, cinci 
finale în probele individuale

Probele individuale ale campiona
telor internaționale de tenis de masă 
au început ieri dimineață în sala 
Floreasca, și pînă seara au fost cu- 
noscuți finaliștii la cîteva dintre ele. 
La dublu mixt, spre exemplu, cele 
două cupluri ce-și vor disputa titlul 
sînt Maria Alexandru, Luchian (Ro
mânia) și Karlikova, Stanek (Ceho
slovacia). De remarcat că drumul 
spre finală al dublului românesc, 
deși destul de anevoios, a fost par
curs cu multă siguranță. Pe rînd, 
Maria Alexandru și Luchian au în
trecut perechile iugoslavă — ’Ressler, 
Csordaș (cu 3—2), cehoslovacă Vosto- 
va, Dvoracek (cu 3—1), și ambele 
..cupluri sovietice — Getraitite, Ame
lin (cu 3—0) și Amelina, Vardanian 
(cu 3—0). Și în finala de dublu femei, 
avem satisfacția de a ne fi calificat 
în finală, prin „cuplul de aur" Ma
ria Alexandru, Carmen Crișan. Cea
laltă finalistă — perechea Vostova, 
Karlikova.

Astăzi după-amiază (de la ora 16) 
întrecerile continuă cu meciurile de
cisive, în urma cărora vor fi cu- 
noscuți campionii în cele cinci probe 
individuale.

PHILADELPHIA
Laver—Năstase 

CUPLUL NASTASE 
ÎN SFERTURILE DE

în‘ sferturile^ de finală

concursului
„Ion Vidu44

special al Uniunii Generale a Sindi
catelor, cîntecului „înțelept partid, ne 
ești părinte" de Florin Comișel. Pre
miul III „Ion Vidu" a fost acordat 
cintecelor „Urare" de Ștefan Octav 
Ciutac, „Pârt-Haza" de Zoltan Ala- 
dar și „In orice colț de țară" de Va- 

‘sile Timuș. Cîntecele „Sufletul țării" 
de Martin Moldovan, „Plai măreț" șl 
„Cîntec de legămint" de Costică An
drei au fost distinse cu mențiuni.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit 

in toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în 
jumătatea de sud a țării. Au că
zut precipitații temporare sub 
formă de ploaie și, izolat, lapo- 
viță și ninsoare în Muntenia și 
Dobrogea, Precipitații locale, 
sub formă de ploaie, s-âu sem
nalat în Oltenia, iar în Banat, 
Transilvania și Moldova sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus un 
grad la Cotnari și Avrămeni și 
8 grade la Mangalia.

Timpul probabil pentru 9, 10 
și 11 februarie. In țară : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații locale, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit, cu intensificări în pri
ma parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, iar maxi
mele între minus 2 și plus 
8 grade In București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații temporare. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere.

ger Taylor în acest turneu, pentru 
a se evita meclurile-maraton, al 
treilea set se joacă pînă la 12 punc
te la simplu și 5 puncte la <iu-și 5 puncte

2—1
— TIRIAC 
FINALA

în" sferturile^ de finală ale turneu
lui de tenis de la Philadelphia, aus
tralianul Rod Laver, jucătorul de 
tenis nr. 1 al .anului trecut, l-a eli
minat pe românul Ilie Năstase cu 
4—6, 6—2, 7—6.

în optimile de finală la dublu băr
bați, cuplul român Ilie Năstase—Ion 
Tiriac a eliminat cu 2—6, 6—2, 5—3 
perechea engleză Cliff Richey—Ro-

te la simplu 
blu.

Dan Cristea 
dialclor" de la Val Gardena, 
stațiunea de sporturi de iarnă ita
liană Val Gardena au început ieri 
campionatele mondiale de schi. In 
preliminariile probei de slalom spe
cial (masculin) au fost prezenți peste 
100 de schiori din 32 de țări, printre 
care și România. Dintre cei trei 
schiori români prezenți la campiona
te, pentru faza finală s-a calificat 
Dan Cristea, clasat pe locul doi fn se
ria respectivă. Brenci și Vulpe au ra
tat calificarea.

BOX. — în sala Dinamo din Ca
pitală s-a disputat aseară o reuniune 
amicală de box în cel mai așteptat 
meci, campionul european C. Cuțov 
a dispus la puncte de N. Păpălău. La 
cat. pană, Amăzăroaie a primit deci
zia în meciul cu Buzuliuc. Lumezea- 
nu a terminat la egalitate cu Giugea.

PATINAJ ARTISTIC. — Noii cam
pioni europeni în proba de dans 
Pakhomova, Gorșov (U.R.S.S.). în 
Palatul sporturilor din Leningrad, 
sîmbătă seara, cuplul sovietic Lud
mila Pakhomova-Al. Gorșov a intrat 
în posesia titlului de campioni ai 
Europei în proba de dans. Pe locu
rile următoare s-au clasat Angelica 
— Frik Buck (R. F. G.) și Ann Rose 
Baier—Rueger (R. D. G.).

RUGBI. — Ieri la Cardiff în „Tur
neul celor 5 națiuni" la rugbi, echipa 
Țării Galilor a învins cu 18—9 (5—9) 
echipa Scoției.

VOLEI. — La Modena. în meci tur 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la volei (feminin), echipa Dinamo 
Moscova a învins cu 3—0 (15—10, 
15—1, 15—0) formația italiană „Fini". 
Returul va avea loc la 8 februarie 
tot la Modena.

In faza finals a „mon-
— în

INDIA DUPĂ EVENIMENTELE

(Urmare din pag. I)

a devenit și mai înverșunată, cul- 
minînd cu hotărîrea Comitetului 
Executiv a! Congresului, unde 
dreapta deținea majoritatea, de a ex
clude din partid pe primul ministru 
Indira Gandhi, sub acuzația că, prin 
măsurile pe care le-a adoptat, ar fi 
acționat contrar voinței C.N.I. S-a 
creat o situație paradoxală, pentru 
că, deși în Comitetul Executiv exista 
o majoritate ostilă primului ministru, 

. Indira Gandhi se bucură de un larg 
sprijin îh rîndurile partidului.

Ulterior, 
mentar al 
majoritate 
nistru, au 
partidului, 
ilegală și lipsită de orice valabilitate, 
reafirmindu-și adeziunea deplină la 
politica de reforme preconizată de 
guvern. Această politică se bucură, 
totodată, de sprijinul comuniștilor și 
celorlalte partide de stînga, al celor 
mai largi pături ale populației,

în aceste împrejurări, ruptura de
venise Inevitabilă. Adepții din par
lament ai fostului președinte al Con
gresului. Njalingappa, au Jiotărît să 
formeze o grupare politică separată, 
care și-a luat numele de „Organiza
ția Congresului". In a doua jumătate 
a lunii decembrie, această grupare 
s-a întrunit în cadrul unui „congres" 
la Ahmedabad, care, așa cum s-a do
vedit, a avut ca principală problemă 
pe ordinea de zi elaborarea stratg-

l

membrii grupului parla- 
Partidului Congresului, în 
de partea primului mi- 

respins decizia conducerii 
pe care au calificat-o ca

în comuna Bărbătești (Vilcea) 
este Un centru de prelucrare a 
fructelor. De ciirînd s-a constatat 
că cele 89 tone de suc- de căp
șuni, existente în depozit, sînt 
diluate cu... apă curată, de iz
vor. Explicația este simplă : Ni- 
colae Șoșoacă, gestionarul, con
firmase fictiv intrarea în depo
zit a unei mari cantități de 
căpșuni, încasînd sumele de bani 
respective, pe care și le-a însu
șit. Apoi a diluat sucul, cu apă, 
pentru a ajunge la cantitatea din 
scripte. Constatîndu-se că ges
tionarul nti-i la prima ilegalitate, 
cercetările s-au extins. Deocam
dată, un lucru e sigur. Anume că 
de la răcoritoare va trece la 
„răcoare".

(Urmare din pag. I)

Meșterul 
strică...
Unitățile care execută repara- | 

ții la clădiri de importanță is
torică consultă, în prealabil, un 
specialist ? întrebarea își are 
temeiul ei. Pentru că, nu o dată, 
lucrînd după planuri proprii, in- i 
treprinderile de reparații au „re
ușit" să strice monumente de 
mare valoare arhitecturală. Cel . 
mai recent exemplu — reparații
le executate de întreprinderea 
de gospodărire a municipiului 
Sibiu la imobilul din strada Moș I 
Ion Roată 2. In urma lucrărilor, 
clădirea (pînă atunci in cel mai 
curat stil baroc — motiv pentru 
care și fusese inclusă pe lista re
zervațiilor arhitecturale) arăta 
ca vai de ea. Profilele originale 
distruse, bosajele din colțurile 
clădirii înlocuite cu tot felul de 
zorzoane, care mai de care mai 
fistichii etc. Sfatul unui specia
list in materie (Direcția monu
mentelor istorice nici n-a fost 
avizată asupra lucrării) putea e- 
vita aceste neajunsuri. Așa însă, 
meșterilor de la Sibiu li se poa- . 
te aplica zicala : „strică bun și 
drege rău". N-ar fi mai bine in
vers 7

Rubrică redactată de >
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe TOPESCU 

sprijinul corespondențilorcu
„Scînteii"

telierele secției anexă, an
gajați — cu consimțămîn- 
tul consiliului, se înțelege !' 
— peste o sută de salariați 
(în afară de persona
lul „tehnico-administra- 
tiv", toți sînt muncitori — 
unii de înaltă calificare — 
proveniți din diverse între
prinderi timișorene). Toto
dată, sub masca investiții
lor în interesul producției, 
I. M. își introduce încălzi
re centrală și face modifi
cări de spațiu în locuința 
sa, își repară acoperișul, 
își durează două porți me
talice.

Dar abia de-aicl încolo 
începe partea cea mai scan
daloasă și de necrezut a 
întregii afaceri. Alias „bri
gadierul de cîrnp" se simte 
tare, poftele cresc. Are ne
voie de. „piețe de desface
re", de clienți cu mari po
sibilități de plată. Și găseș
te... Așa. bunăoară, ani de 
zile, uzina „Tehnometal" 
din Timișoara a apelat la 
serviciile cooperativei meș
teșugărești „Dinamo" și ale 
întreprinderii „Electrome
tal" pentru operațiile de 
zincări, nichelări. cadmieri, 
șlefuiri, eloxări etc. Iată 
însă că apare marele „în
treprinzător" I. M. și lu
crurile se schimbă. Mergem 
pe fir, să dezlegăm miste
rul.

— Am fost Informat că 
„Electrometal" a încetat să 
mai facă astfel de lucrări 
pe care le-a cedat unei în
treprinderi locale din Reși
ța. (Ing. Comloșan Savu, 
director general la „Tehno- 
metal“.)

Ne adresăm tovarășului 
Adrian Pop, directorul „E- 
lectrometalului", care ne 
spune : ,

— La Reșița am transfe
rat numai operațiile de e- 
loxări. Noi executăm însă 
în continuare zincări, cad
mieri, nichelări, cromări, 
șlefuiri. De ce „Tehnome
tal" nu ne-a mai solicitat 
serviciile ? Asta o puteți a- 
fla numai de la dînșii. Noi 
știm doar atît: nu am a- 
vut. niciodată litigii privind 
respectarea termenelor, a 
calității etc.„

Să fi fost la mijloc vreo 
ofertă mai avantajoasă de 
preț? Comparînd însă ta
rifele folosite de cele două 
unități („Dinamo" și „Elec
trometal") cu cele practi
cate apoi de I.M., rămînem 
înmărmuriți. Cu titlu de 
exemplu notăm că la unele 
operații executate anterior 
de „Electrometal" s-au plă
tit 6 lei pe decimetru pă
trat, în timp ce I.M. (în 
numele C.A.P. Mehala) 
pretinde și i se facturează 
cu 16 lei dm’ încasînd în 
plus, numai la astfel de 
comenzi, suma de 391 884 
lei.

Cînd. în sfîrșit. „Tehno-

decît prețurile legal stabi
lite.

O serie întreagă de oa
meni sînt implicați în ac
ceptarea ilegală a acestor 
prețuri, soldată cu grave 
pagube. Sprsa prinoipală 
care a generat aceste aba
teri de la litera și spiritul 
legii a fost „omiterea" în
cheierii unui contract între 
părți (cu statornicirea con
dițiilor, a tarifelor) — act 
elementar, a.b.c.-ul pe care 
se întemeiază relațiile din
tre întreprinderi. Fostul 
director comercial al uzi
nei, ing. Gh. Rebreanu, care 
a. semnat primele facturi, 
inginerul-șef Nicolae Biriș-

tabilitatea produselor exe
cutate în secția anexă a 
C.A.P Mehala ar fi... îm
piedicat descoperirea falsu
lui. Astfel de „argumente" 
ne scutesc de comentarii, 
demonstrînd haosul finan
ciar ce a domnit în această 
uzină, unde ideea obliga
țiilor curente de serviciu a 
degenerat la’ unii Intr-atît 
încît erau considerate 

, drept... facultative.
Din cele relatate pînă 

aici s-ar putea crede că 
I.M. a avut norocul să în- 
tîlnească un șir întreg de 
gură-cască. neglijepți .și 
nepricepuți Da și nu... 
Căci, coborînd din treaptă

mit de afacerist figurează 
și inginerii Carol Thumerer 
și Gh. lonășel, salariați ai 
Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, recepționeri 
la unele . produse cărora li 
se executau acoperiri me
talice chiar în secția-anexă 
amintită. (Primul a fost 
recompensat cu 18 874 lei, 
celălalt cu 14 764 lei). L-am 
întrebat pe falsul brigadier 
de cîmp pe ce bază i-a 
„uns" cooperatori pe cei 
doi ingineri din minister. 
„Thumerer — ne-a răspuns 
— e lugojean de-al meu. 
L-am trimis după comenzi 
și mi-a făcut treabă bună. 
Cît despre lonășel, v-o

I C//VD NU ȘTII

CU CINE Al DE-A FACE
BB

metalul" se trezește și cere 
lui I.M. o bază legală a 
prețului, acesta prezintă 
copia falsificată a deciziei 
nr. 871 din 1959 a fostului 
Sfat popular regional-Ba- 
nat, unde operațiunea de 
nichelare este înlocuită 
?rin galvanizare. Urmarea? 
ncasarea ilegală a sumei 

de 108 046 lei.
Ajunși aici, lăsăm orga

nelor de resort sarcina să 
deznoade la amănunt ițele 
acestei afaceri și ne reîn
toarcem la uzina „Tehno
metal", păgubită de l 483 211 
tei — prin practicarea unor 
tarife contrare circularelor 
nr. 29/1965 și 5(1968 emise 
de Comitetul de prețuri, 
acte ce stabilesc cu preci
zie că, pentru lucrările fă
cute de C.A.P către unită
țile socialiste, acestea din 
urmă nu pot plăti mai mult

I

teică (delegat 'din partea 
conducerii uzinei să ducă 
tratative privind colabora
rea cu secția-anexă aminti
tă, condusă de I M.), conta- 
bilul-șef Marian Niculescu, 
care avea obligația ele
mentară să verifice exis
tența contractului, Nicolae 
Filip, șeful serviciului a- 
provizionare. .căruia îi re
venea îndatorirea să con
troleze facturile furnizori
lor. legalitatea lor — iată 
șirul de oameni ce au fa
vorizat cursul afacerilor 
Iui Î.M., păgubirea uzinei 
cu aproape un milion și ju
mătate de tei.

Am stat de vorbă cu cei 
de mai sus (în afara ing. 
Gh. Rebreanu). Fiecare și-a 
compus cîte o,scuză i că 
nu era atribuția sa, că ser
viciul cutare e vinovat, că 
cine ar fi putut bănui fal
sificarea tarifelor, că ren-

în treaptă în căutarea res
ponsabilității pierdute, a- 
jungem la dispecerul „Teh- 
nometalului". Robert FliegI, 
omul care certifica factu
rile. Și iată, că acest nume 
«pare și pe statele de pla
tă ale lui I.M., care, în pe
rioada noiembrie 1968— 
septembrie 1969, î-a oferit 
niște „atenții" în valoare 
de 17 826 lei.

Departe de noi gîndul de 
a afirma că toți cei răs
punzători de ilegalitățile 
constatate au fosț astfel 
„recompensați". Dar exis
tența unei probe de acest 
gen e de natură să facă a- 
tente organele de anchetă 
cu privire la mijloacele de 
„seducție" folosite de Mun
teanu Cu atît mai rfault 
cu cît, la o cercetare mai 
atentă, ne-a fost dat să în- 
tîlnim și alte surprize. Pe 
același stat de plată întoc-

I

spun cinstit i mi-a fost bă
gat pe gît. De cine? Nu 
spun. Asta e 1“

— Noi n-am 
preocupările 
sarcinilor de

cunoscut 
lăturalnice 

serviciu ale 
celor doi, ingineri — ne 
spune tovarășul Eugen Gri- 
gorescu, director genera] în 
Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. în prezent 
anchetăm cu severitate 
prejudiciile cauzate de a- 
buzdl de funcție. Dubla lor 
calitate este în flagrantă 
contrazicere cu probitatea, 
corectitudinea exemplară 
pe care o presupune activi

tatea de recepționer.
în cele din urmă, toată 

această afacere de necrezut 
este scoasă la iveală de că
tre organele de control 
Deasupra cazului planează 
însă întrebarea i .oare nu 
s-a știut, nu se putea ști 
nimic despre toate acestea

mai din timp ? Este locul 
să spunem că unii membri 
din consiliul de conducere 
al C.A.P. Mehala. treziți în 
cele din urmă de preten
țiile nemăsurate ale lui 
I.M.,’ de indignarea coope
ratorilor care s-au ridicat 
împotriva abuzurilor și cîș- 
tigurilor ilicite ale soților 
Munteanu, s-au adresat în 
repetate rînduri U.J.C.A.P.- 
Timiș (fostului vicepre
ședinte Adam Hallabrin). 
Urmarea ? Uniunea a dis
pus numeroase controale, 
a dat „îndrumări", dar în 
secția anexă patronată (la 
propriu) de I.M. nu s-a 
schimbat nimic I

Că mai există unii 'indi
vizi puși pe căpătuială — 
știm ; că abilitatea și tu
peul acestora pot induce în 
eroare, un timp, pe un om 
sau pe cîțiva oameni de 
bună credință — credem ( 
dar ca activitatea unui afa
cerist veros de teapa lui 
I. Munteanu să prolifereze 
un climat imoral, infrac
țional de o atare anvergură, 
asta nu putem admite.

Cazul de față, ca și al
tele similare pe care le-am 
supus atenției opiniei pu
blice, pun sub reflector o- 
riginea perpetuării unor 
ilegalități și abuzuri t ab
sența unui control compe
tent, capabil să prevină 
orice tendință de încălcare 
a normelor de serviciu, a 
prevederilor legale. Fapte 
de felul celor relevate de 
ancheta noastră proliferea
ză tocmai acolo unde foru
rile ierarhice (în cazul de 
față U.J.C.A.P.-Timiș 
Ministerul Industriei 
strucțiilor de Mașini) 
controlează riguros și 
tematic unitățile din 
bordine, nu dau curs 
sesizări menite să ajute la 
descoperirea ilegalității, sau 
nu finalizează cu spirit de 
răspundere constatările 
controlului efectiîat. De a- 
ceea, dincolo de cadrul con
cret al cazului de care 
ne-am ocupat, se desprin
de încă o dată 
unui control de 
partea tuturor 
răspunzătoare 
mers al unităților subordo
nate, de respectarea strictă 
a legalității socialiste. '

Și 
Con- 

nu 
sis- 
su- 

unor

imperativul 
calitate din 

organelor 
de bunul

giel pentru viitoarele răfuieli cu gu
vernul.

Pe de altă parte, Congresul de la 
Bombay al partidului C.N.I. a pus 
în dezbaterea delegaților principalele 
probleme care frămîntă în etapa ac
tuală societatea indiană : întărirea 
controlului de stat în activitatea eco
nomică a monopolurilor particulare, 
frînarea șomajului, ameliorarea si
tuației țărănimii. Semnificativă a fost 
prezența masivă la acest congres ,a . < 
reprezentanților organizațiilor locale 
ale Congresului Național Indian — 

‘'circa 75 la sută din numărul delega
ților participanți. Congresul a apro
bat hotărîrea anterioară a sesi
unii extraordinare a conducerii C.N.I. 
referitoare la înlăturarea lui Njalin- 
gappa din funcția de președinte al 
partidului, precum -și hotărîrea cu 
privire la anularea deciziei referi
toare la excluderea din partid a In- 
direi Gandhi și a adepților săi.

„Aceste două congrese — cel de la 
Ahmedabad și cel de la Bombay — 
scrie ziarul comunist „New Age" — 
demonstrează faptul că este vorba de 
mult mai mult decit de sciziunea 
C.N.I. Ele sînt un indiciu al lărgirii 
și intensificării luptei dintre forțele 
reacțiunii și forțele progresului". Nu 
întîmplător, de altfel, în vreme ce 
„Organizația Congresului" caută aliați 
în rîndul partidelor de extremă 
dreaptă, în special Svatantra și Jan 
Sangh, în jurul programului de re
forme al Congresului Național Indian 
se raliază toate partidele și grupările 
progresiste ale țării.

Printre multiplele întrebări ce se 
pun în prezent la Delhi se deta
șează în prim plan urțpătoarea : caro 
sînt șansele unui partid al Congre
sului divizat la viitoarele alegeri ge
nerale ? Este știut că multă vre
me Congresul Național Indian a 
avut supremația absolută în toa
te statele indiene. Diagrama rezul
tatelor sale de-a lungul anilor in
dică însă o tendință de scădere a 
popularității. După ultima consulta
re electorală din 1967,- deși a obți
nut majoritatea în parlamentul cen
tral. în șase state reprezentanții săi 
au fost nevoiți să ocupe băncile o-, 
poziției; apoi în alte cîteva state, gu
vernele congresiste s-au dezagregat. 
Firește, întrebarea de mai sus este 
prematură, dat fiind că viitoarele a- 
legeri vor avea loc abia în 1972. Re
centele evenimente au antrenat însă 
cu ele un proces de delimitare la 
toate nivelurile și pe- întreaga întin
dere a țării. Scindarea Partidului 
Congresului la nivel central a avut 
grave repercusiuni în diverse state, 
unde mulțe partide „congresiste" 
tind să se dividă. Pe deasupra plat
formelor politice ale partidelor, pro
blemele care confruntă, azi India cer 
cu acuitate izolarea forțelor retro
grade. Sînt- semnificative în acest 
sens cuvintele primului ministru, 
rostite cu ocazia congresului de la 
Bombay : „Sărăcia și inechitatea so
cială du accentuat pînă la un punct 
critic încordarea în societatea noas
tră. Pentru realizarea scopurilor 
noastre de dezvoltare, pentru a ob
ține dreptatea socială nu sînt de-a- 
juns lozinci; trebuie întreprinși pași 
hotărîți în această direcție".

Ultimele știri sosite din India a- 
testă întărirea pozițiilor forțelor pro
gresiste, activizarea participării ma
selor largi la aplicarea în practică 
a măsurilor inițiate de guvern. Un 
comunicat al Băncii de rezerve a 
Indiei arată că. în cele cinci luni 
care- au trecut de la naționalizare, 
fondurile bancare au crescut cu 200 
milioane de rupii. Numeroși acțio
nari. în special din rîndul burghe
ziei micj și mijlocii, își retrag fon
durile ele la băncile particulare, de- 
punîndu-le la cele de stat, care Ie 
inspiră mai multă siguranță. Pe de 
altă parte, aceste bănci, care sînt pe 
cale de a deschide cîteva sute de 
filiale, vin în sprijinul micilor co- 
mercianți, păturilor nevoiașe ale 
populației, cărora le acordă împru
muturi avantajoase.

în mod incontestabil, actualele fră- 
mîntări de pe scena politică indiană 
au o valoare semnificativă în viața 
țării, în procesul, inevitabil nu lip
sit de dificultăți, al consolidării in
dependenței. ai dezvgltării ‘de sine 
stătătoare, al afirmării" tendințelor de 
prosperitate și progres social, la care 
aspiră și la care are dreptul poporul 
indian.



viața internaționala
MOSCOVALucrările Congresului al XlX-leaguvernului italian

ROMA 7 (Agerpres) — Primul mi
nistru italian, Mariano Rumor, a în- 
mînat demisia guvernului său lui 
Giuseppe Saragat, președintele re
publicii, conform hotărîrii luate sîm
bătă dimineața de către Consiliul de 
Miniștri. Potrivit uzanțelor, șeful 
statului „și-a rezervat dreptul de 
hotărîre" și i-a solicitat lui Rumor să 
asigure, împreună cu ceilalți mem
bri ai fostului cabinet, „rezolvarea 
problemelor curente". Guvernul de- 
misionar, compus numai din demo- 
crați-creștini, a fost format la 6 au
gust 1969.

Giuseppe Saragat, președintele re
publicii, va începe consultările sale 
luni în vederea alcătuirii unui nou 
guvern.

Demisia guvernului era așteptată 
de vineri seara și ea ar urma să des
chidă calea reconstituirii unei coa
liții guvernamentale de centru-stîn- 
ga la care să participe Partidul de- 
mocrat-creștin, Partidul socialist 
italian, Partidul socialist unitar șl 
Partidul republican.

Deocamdată, singurul partid care 
nu și-a definit clar poziția sa cu 
privire la inițiativa luată de Mariano r 
Rumor vizînd reconstituirea vechii 
coaliții de centru-stînga este Parti
dul Socialist Italian. Soluționarea 
problemei unui guvern cvadripartlt 
depinde deci In mare măsură de po
ziția acestui partid.

al P. C. Francez

BRUXELLES
La capătul unei sesiuni maraton a „celor șase"

PARIS 7 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Sîm
bătă au continuat la Palatul sportu
rilor din Nanterre lucrările celui 
de-al XlX-lea Congres al P.C.F. De
legații care au luat cuvîntul la dis
cuții, pe marginea rapoartelor pre
zentate, au evocat, printre altele, 
probleme privind unitatea stîngii și, 
în special, cu partidul socialist, si
tuația muncitorilor imigrați în Fran- 

■ ța, politica partidului comunist în 
domeniul educației și proiectul său 
de reforme democratice pe plan u- 
niversitar.

Congresul a adoptat, în unanimita
te, o rezoluție asupra sărbătoririi 
centenarului lui Lenin în Franța de 
către partid, în cursul 'anului 1970 
Sîmbătă după-amiază au fost discu
tate amendamentele la Proiectul de 
teze al partidului. în aceeași zi, seara, 
s-au încheiat discuțiile asupra ce
lor două rapoarte prezentate de 
Georges .Marchais și Etienne Fajon, 
care au fost aprobate în unanimita
te de către participanții la congres. 
Proiectul de teze elaborat de C.C. 
al P.C.F., cu amendamentele pro
puse, a fost astfel adoptat în una-

nimitate de către participanții la 
congres.

Lucrările congresului vor conti
nua duminică dimineață, cînd va a- 
vea loc alegerea noilor organe con
ducătoare de partid.

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân la cel de-al XlX-lea Congres al 
P.C.F., condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
vizitat sîmbătă, după-amiază, Expo
ziția consacrată celor 50 de ani de 
existență a P.C.F., inaugurată In- 
tr-una din sălile Palatului sporturilor 
din Nanterre. Expoziția înfățișează 
în imagini Istoria celor cinci decenii 
de luptă a P.C.F., în slujba interese
lor clasei muncitoare, pentru inde
pendența națională a Franței, pen
tru cauza socialismului și a păcii; Sînt 
expuse pe panouri reproduceri de 
documente, fotografii, facsimile din 
organul P.C.F., „L’Humanite" etc. De
legația P.C.R. a vizitat de asemenea 
numeroasele standuri de 
politică și beletristică a 
comuniști francezi.

consacrată centenarului

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Universitatea „Lomonosov" din Mos
cova a avut loo o conferință științi
fică, consacrată centenarului lui Le
nin, cu tema „V, I. Lenin și proble
mele construirii comunismului". In 
afară de profesori universitari și 
cercetători sovietici din domeniul ști
ințelor umanistice, au participat re
prezentanți-din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Mongolia, Polo
nia, România și Ungaria.

Din țara noastră a participat prof, 
dr. N.N. ’Constantinescu, care a pre
zentat referatul „Probleme ale creă
rii și dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului în România".
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mii SUSȚINEREA
BRUXELLES 7 (Agerpres). — La 

capătul unei sesiuni epuizante (ulti
ma ședință a durat peste 22 de ore. 
practic fără întrerupere), Consiliu] 
Ministerial al Pieței comune, cu par
ticiparea miniștrilor de externe, fi
nanțelor și ai agriculturii, a ajuns 
sîmbătă dimineața la un acord de 
principiu asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi : reglemen
tarea financiară a politicii agricole 
comune, competența Parlamentului 
european și organizarea pieței co
mune a tutunului. Presați de imi
nenta demisie a guvernului italian, 
participanții la reuniunea de la Bru
xelles, angajați într-o adevărată 
cursă contra-cronometru, au accep
tat, în cele din urmă, o serie de com
promisuri, pentru a nu risca altfel o 
nouă amînare — pentru încă o peri
oadă a cărei întindere nu putea fi 
prevăzută — a programului de lucru.

în ce privește reglementarea defi
nitivă a politicii financiare agricole, 
reprezentanții „celor șase" au proce
dat la concretizarea acordului de 
principiu asupra căruia se convenise 
la sfîrșitul lunii decembrie, anul tre
cut. S-a hotărît, astfel, ca cheltuie
lile necesare pentru susținerea agri
culturii comune să fie stabilite de la 
un sector la altul, pe o perioadă de 
trei ani, de către Comisia C.E.E 
Cheltuielile bugetului comun pentru 
restructurarea producției au fost fi
xate la 284 milioane dolari pe an.

Discuțiile purtate în legătură . cu. 
lărgirea puterilor Parlamentului eu
ropean și atribuirea .unor compeț^ți- 
iat printr-un compromis complicat și 
care, după cum scrie agenția France 
Presse, „nu satisface nici pe parti
zanii unui organism cu inițiativă bu
getară, și nici pe cei care reduc rolul 
său la un simplu organ de înregis
trare".

în abordarea organizării viitoare s 
așa-numitei piețe comune a tutunu
lui, interesele celor doi mari produ
cători comunitari — Franța și Italia 
— au întîmpinat o dîrză rezistență

ropean și atribuirea ,țmgi 
țe suprastatale acestuia s-au

din partea celorlalți parteneri, 
cele din urmă, s-a convenit să se 
dopte un regim protecționist față

în 
a- 

.----- ,-----------de
țările aflate în curs de dezvoltare 
și să se instituie un sistem de „pre
țuri de susținere" în interiorul co
munității.

Compromisul de ultimă oră, reali
zat la Bruxelles, este apreciat de 
observatorii politici drept un efort 
deosebit al „celor șase", menit să 
pună, în sfîrșit, pe picioare mult 
controversata „Europă verde".

Ambasadorul României

și-a prezentat scrisorile
de acreditare

CANBERRA 7 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Australia, Iosif Gheor
ghiu, a prezentat scrisorile de acre
ditare guvernatorului general, Sir 

*»-Paul Hasluck. t
La ceremonie au participat se

natorul R. C. Wright, ministru al 
lucrărilor publice, reprezentînd pe 
ministrul afacerilor externe, înalți 
demnitari, precum și R. I. Budura, 
consul general al Republicii Socia
liste România la Sydney.

Cu această ocazie, guvernatorul 
general al Australiei a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
român.

IN COMISIA PENTRU PROBLEME’ EXTERNE —i
A SENATULUI AMERICAN

Luări de poziție în favoarea
revizuirii politicii S.U.A. in Vietnam

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Comisia .pentru probleme externe a 
Senatului american și-a continuat 
dezbaterile privind politica Admi
nistrației față de Vietnam și alte 
țări ale lumii. Senatorul republican 
Charles Mathias a prezentat un pro
iect de rezoluție în care se cere a- 
brogarea „rezoluției cu privire la 
Golful Tonkin", adoptată de Congres 
în anul 1964. Liderul majorității de
mocrate din Senat, Mike Mansfield, 
a sprijinit acest proiect, subliniind 
că se impune o revizuire a politicii 
guvernului, care a dus Statele U- 
nite într-un impas atît pe plan po-

litic, cît și militar. Abrogarea rezo
luției cu privire la Golful Tonkin și 
a' altor documente adoptate în peri
oada „războiului rece", a arătat 
Mansfield, trebuie să constituie baza 
unei noi orientări politice realiste.

La rîndul său, președintele Comi
siei senatoriale pentru probleme ex
terne, William Fulbright, a arătat că 
această rezoluție a fost adoptată de 
către Congres în urma unor „infor
mații eronate" transmise organului 
legislativ și a unei „versiuni false" 
a așa-numitului incident din Golful 
Tonkin, furnizată de fostul ministru 
al apărării, Robert McNamara.

g. i. In fata
CURȚII MARȚIALE

Alfi o sută de G. I.. (soldați 
americani) din Vietnamul de 
sud au compărut în ultimele 
patru luni în fața curții mar
țiale datorită refuzului lor de 
a continua să lupte pentru o 
cauză nedreaptă. Săptămînalul 
american „Overseas Weekly", 
destinat militarilor americani, 
care relatează știrea, i-a in
vestigat pe unii din cei o sută: 
„De ce — au declarat ei re
porterului — trebuie să lim 
victimele unui război In cauza 
căruia nu crede nici unul din 
noi și în cadrul căruia luptăm 
fără speranța 'de a învinge". 
Este o întrebare pe care o pun 
atît cei de pe front, cît și mi
lioane de americani. Marea 
mișcare pacifistă din America 
— scrie același săptăminal — 
a avut un rol hotărîtor în de
terminarea militarilor ameri
cani de a refuza să mal lupte.

întrebarea este : cînd se vor 
trage concluziile care decurg 
în mod firesc din asemenea 
fapte simptomatice ?

M. R.

DELEGAȚIA P.C.R
S-A ÎNTÎLNIT CU COMUNIȘTII 
DIN LOCALITATEA ANCHERES

literatură 
scriitorilor

al P. C. din Slovacia

PARIS 7 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite i Vi
neri seară, delegația P.C.R. la cel 
de-al XlX-lea Congres al P.C.F., con
dusă de tovarășul Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut o în- 
tîlnire cu comuniștii din localitatea 
Anchăres, situată în împrejurimile 
Parisului ; Anchăres este un impor
tant centru feroviar, condus de 25 
de ani de o municipalitate comunis
tă, ale cărei eforturi puse în slujba 
intereselor populației muncitoare 
s-au materializat în numeroase con
strucții de locuințe, școli și alte ame
najări social-culturale.

Delegația P.C.R. a fost întîmpinată 
la Ancheres de tovarășii. Jean Du
pont, primarul localității, Bernard • 
Giulleron, secretarul Secției din 
Anchăres a P.C.F., Franțoise 
sum și Jean Tricart, membri

C.C. al P.C.F., Raymond le Goff 
și Georges Renaud, adjuncți ai pri
marului, de reprezentanții celor 10 
celule de partid din localitate.

în cursul întîlnirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
frățească, tovarășii Jean Dupont și 
Bernard Guilleron au rostit calde 
cuvîntări de salut la adresa Partidu
lui Comunist Român, a poporului 
român, a rezultatelor sale în con
strucția socialistă.

A răspuns tovarășul Paul Niculescu 
Mizil, care, aducînd un salut parti- 
cipanților și tuturor comuniștilor din 
localitate, a informat despre preocu
pările actuale ale partidului și d.es- 
pre activitatea desfășurată de oame
nii muncii pentru dezvoltarea Repu
blicii Socialiste România.

întîlnirea a constituit o vie 
sie a legăturilor de prietenie 
cele două partide comuniste, 
popoarele român și francez.

expre- 
dintre 
dintre

PRAGA 7 (Agerpres). — în zilele 
de 5 și 6 februarie a. c., Ia Bratis
lava a avut loc plenara Comitetului 
Central al P.C. din Slovacia. Pe 
baza propunerii C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, plenara a aprobat elibe- 

, rarea din funcția de prim-secretar 
și membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Slovacia a lui Stefan Sa- 
dovsky. Jozef Lenârt a fost cooptat 
în Comitetul Central, al P.C. din 
Slovacia și ales în funcția de prim- 
secretar al'C.C. al P.C. din Slova
cia. în cadrul lucrărilor au luat 
vîntul Gustav Husak 
nart.

Plenara a adoptat o 
privire la problemele 
nomice a partidului și 
feritoare la măsurile 
nizat.orice ce vor fi întreprinse pen
tru asigurarea îndeplinirii hotărîri- 
lor plenarei C.C. al P.C. din Ceho
slovacia privind preschimbarea car
netelor de partid.

și Jozef
cu- 
Le-

rezoluție 
politicii 

o hotărîre re- 
politico-orga-

CU
eco-

CAIRO. — în Palatul Zahra s-au 
deschis sîmbătă lucrările „micii 
reuniuni arabe la nivel înalt", la care 
participă, potrivit agenției M'.E.N., 
„țările implicate direct îin conflictul 
cu Israelul". Reuniunea are drept 
scop examinarea actualei evoluții a 
situației din Orientul Apropiat, pre- 

, cum și „coordonarea strategiei poli
tice și militare a țărilor participante 
și planurile acțiunilor militare in 
etapa viitoare". Sînt prezenți șefii 
de state ai R.A.U., Siriei, Iordaniei 
și Sudanului, președintele Irakului 
fiind reprezentat de ministrul de in
terne, Saieh Ammash. Ministrul apă
rării al R.A.U. urmează să prezinte 
un raport asupra situației . militare 
actuale.

Cu cîteva ore înaintea deschiderii 
conferinței a avut loc o întrevedere 
de scurtă durată între președintele 
R.A.U., președintele Siriei, regele 
Iordaniei, președintele Consiliului 
comandamentului1 revoluției din Su
dan. Agenția M.E.N. nu a furnizat 
nici un detaliu asupra convorbirilor 
desfășurate în cadrul acestei întîlniri 
premergătoare a deschiderii lucrări
lor conferinței.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a avut 
vineri întrevederi cu ambasadorii la 
O.N.U. ai S.U.A., Charles Yost, și 
U.R.S.S., Jakob Malik, care l-au in
format asupra unor probleme referi
toare la situația din Orientul Apro
piat. Secretarul general al O.N.U. a 
declarat unui corespondent al ageți- 
ției Associated Press că are impre
sia că poziția sa în favoarea institui
rii unui embargou efectiv asupra li
vrărilor de arme către 
Orientul Apropiat „s-a 
o primire bună" din partea reprezen
tanților celor două țări.

LONDRA. — întrebat, în cadrul 
unui interviu acordat BBC, despre 
șansele de a se ajunge la un em
bargo total asupra armelor destinate 
Orientului Mijlociu, Michael Stewart, 
ministrul britanic al afacerilor ex
terne, a apreciat că acest lucru ar fi 
dificil de realizat, dar că nu trebuie 
să se renunțe să se ajungă la el. In 
ce privește Marea Britanie, a adău
gat el, ea esțe gata să se conforme
ze la un asemenea embargo, dacă ce
lelalte puteri acceptă de asemenea

să-1 aplice. în ceea ce privește acțiu
nea celor patru mari puteri, con
cretizată, printre altele, "în convor
birile reprezentanților lor la Nați
unile Unite, Stewart a subliniat că 
ele au cel mai mare interes să men-‘ 

„țină
— a 
la o 
care 
care „ ...
siunea în Orientul Mijlociu.

TRIPOLI. — O importantă delega
ție franceză condusă de Jean Pierre 
Brunet, șeful departamentului e- 
conomic al Ministerului de Externe, 
a sosit la Tripoli pentru convorbiri 
cu oficialitățile libiene. Urmează să 
fie examinate probleme privind coo
perarea dintre cele două țări în do
meniile politic, .economic, tehnologic 
și cultural. Potrivit agenției Reuter, 
o atenție deosebită va fi acordată 
examinării posibilităților de intensi
ficare a colaborării în domeniu] pe
trolier.

în capitala Libiei s-a anunțat că 
procesul intentat persoanelor impli
cate în tentativa de lovitură de stat, 
care a fost dejucată în Libia la sfîr- 
șitul anului trecut, va începe la 10 
februarie. Citind cercuri informate 
de la Tripoli, agenția Associated 
Press transmite că principalii acu
zați sînt foștii miniștri ai afacerilor ( 
interne și apărării, care au fost 
restați, împreună cu alți ofițeri,.;-.,/' 
data amintriă.

pacea. Rolul celor patru puteri 
spus el — nu este de a ajunge 
reglementare, ci la un acord 

ar constjtui baza de pornire cu 
Jarring ar putea să-și reia mi-

(Agerpres)

țările din 
bucurat de Rezoluția plenarei

C.C. al P.C. 
din Japonia

agențiile de presă transmit
Incidentele din Irlanda 

de Nord persistă. Aproximativ 
3 00.0 de soldați britanici se află în 
orașul Londonderry, pentru a preîn
tâmpina demonstrațiile și ciocnirile 
dintre protestanți și catolici. Vineri 
seara, cu prilejul unei adunări pu
blice, în Londonderry a luat cuvîntul 
pastorul protestant Paisley, după care 
s-au produs altercații între un grup 
de demonstranți și trupe britanice.

Ministerul Federal al 
Transporturilor din R. F. a 
-Germaniei • acceptat o invitație 
a Ministerului Transporturilor din 
R. D. Germană de a continua la 13 
februarie, la Berlin, tratativele cu pri
vire la reglementarea prin acord a 
transporturilor peste frontiera dintre 
cele două state — anunță agenția 
A.D.N.

Un acord comercial ge
neral între Iugoslavia și 
Piața comună europeană 3 
fost încheiat la Bruxelles. Acordul 
prevăzut pentru o perioadă de 3 ani 
urmează, să intre în vigoare după ce

t

va fi aprobat de guvernele interesate. 
Se prevede ca o comisie mixtă să ur
mărească aplicarea prevederilor aces
tui acord comercial, prin care se asi
gură liberalizarea exportului de pro
duse industriale, precum și liberali
zarea exportului din Iugoslavia în ță
rile membre ale C.E.E. a cărnii de. 
bovine.

Zilele acestea a fost 
deschisă la VarȘOvia, după cum 
anunță presa poloneză, reprezentanța 
consulară și comercială a" Spaniei. Șe
ful reprezentanței, Emilio Baladiez Y 
Navarro, 
potențiar.

are rang de ministru pleni-

C.C. al
(Uli Columbia a ^at publicității o declarație
să se abțină de Ia .vot Ia alegerile generale ce vor avea loc la 19 aprilie a.c. 
Declarația subliniază că Mihael Pastrana Borrero, candidatul partidului de 
guvemămînt, Frontul Național, „reprezintă interesele marelui capital, strîns 
legat de corporațiile .financiare din S.U.A.“.

Comitetul Executiv al Partidului Comunist
în care cheamă pe cetățeni

. av nevinovat ?
Un detectiv particular, Turner . 

Hays, susține-că se află in po
sesia unor dovezi care demon
strează că James Earl Ray, con
damnat la 99 ani de închisoare 
pentru asasinarea reverendului 
Martin Luther King, în aprilie 
1968, nit este de fapt autorul cri
mei. El a intentat un proces prin 
care intenționează să demonstre
ze acest fapt. Turner Hays a fost 
colaborator al iui ArtlHir Hanes, 
primul avocat angajat de Ray, 
la care acesta a renunțat înainte 
de a se declara vinovat de asa
sinarea lui King. Hays a pre
zentat completului de judecată 
date conform cărora crima n-ar 
fi fost înfăptuită nici cu arma 
respectivă și nici de Ray.

TOKIO 7 — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : A fost 
dată publicității rezoluția adoptată 
la încheierea lucrărilor celei de-a 
11-a plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia, 
desfășurate între 2 și 4 februarie. 
Relevînd succesul obținut de P.C.J. 
în recentele alegeri generale din Ja
ponia, rezoluția atribuie acest suc
ces liniei adoptate de partid, capa
cității lui sporite de a-și extinde ac- 
tivițatea,, superiqrității sale față de 
alte partide, precum și orientării co-K’<H,y “
recte în alegeri. 

In ce privește 
zoluția subliniază 
se realiza un nou 
solidării partidului 
gardă, popular și |

perspectivele, te- ' 
necesitatea de a 
pas pe calea con- 
ca partid de avan- 

. , , , puternic din punct
de vedere politic și organizatoric. 
Este, de asemenea, scoasă. în evidență 
necesitatea creării unui front comufi 
care să cuprindă majoritatea cetă
țenilor țării și care să constituie baza-* 
unui eventual guvern al acestui 
front comun sau al unui guvern de
mocrat de coaliție care ar avea drept 
îndatoriri principale abolirea trata
tului de securitate japono-american, 
obținîndu-se astfel pacea, indepen
dența și neutralitatea Japoniei. în., 
acest sens, rezoluția cheamă din nou., 
Partidul Socialist să participe la 
frontul comun.

Cea de-a V'-a Expoziție 
internațională de fotografii 
„Bifota" s a deschis vineri la Ber
lin. La vernisaj au fost de față Ale
xander Abusch, Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, personalități ale vieții cultura
le, oaspeți din străinătate, printre 
care ing. Silviu Comănescu, membru 
al Directoriului Federației Internațio
nale de Artă Fotografică (F.I.A.P.), 
secretar general al Asociației Artiști
lor Foto din Republica Socialistă Ro
mânia. Printre cele 500 de fotografii 
expuse se află și șapte lucrări ale unor 
artiști fotografi din România.

Un avion american fără 
pilot, care pătrunsese în spațiul ae
rian al provinciei Ha Bac din R. D. 
Vietnam, a fost doborît de unități ale 
artileriei antiaeriene, anunță agenția 
V.N.A.

Carlos Rafael Roăriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, a fă
cut sîmbătă o vizită lui Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., secretar al C.C. al P.M.U.P., 
cu care a avut o convorbire asupra 
problemelor de interes reciproc. în 
aceeași zi, informează agenția P.A.P., 
Carlos Rafael Rodriguez a părăsit Po
lonia, unde a purtat convorbiri privind 
colaborarea economică dintre cele 
două țări.

Planul „NORDEK"
in dezbaterea Consiliului nordic

leri a început la Reykja
vik, capitala Islandei, reu
niunea primilor miniștri ai 
Finlandei, Suediei, Norve
giei, Danemarcei și Islan
dei. Scopul reuniunii este 
de a lua în dezbatere pro
iectul de tratat pentru rea
lizarea Uniunii vamale 
nordice — „Nordek".

După cum se știe, discu
țiile în legătură cu acest 
tratat se poartă de peste 15 
ani și s-au caracterizat prin 
ample negocieri și nume
roase controverse care au 
scos la iveală contradicții 
de interese între țările care 
ar urma să adere la aceas
tă uniune vamală.

Reprezentanții celor patru 
țări în cauză s-au întîlriit 
în ultimul timp în repetate 
rînduri — nivelul întruni
rilor variind de la consilieri 
guvernamentali pînă la șefi 
de guverne — pentnu a găsi 
rezolvarea problemelor ră
mase în suspensie. Motivele 
care au întîrziat luarea unor 
hotărîri concrete privind 
proiectul de constituire a 
uniunii economice și vama-

le sînt atît de ordin econo
mic, cît și politic.

Astfel, sînt cunoscute re
ticențele unor cercuri poli
tice din Finlanda, care con
sideră că activitatea -chiar 
și numai economică In ca
drul „Nordek"-ului alături 
de Danemarca și Norvegia, 
țări membre ale N.A.T.O., 
ar fi incompatibilă cu sta
tutul de neutralitate al Fin
landei.

Pe de altă parte, după 
reuniunea de anul trecut de 
la Haga perspectiva aderă
rii acelorași două țări la 
Piața comună — după cum 
se știe Norvegia și Dane
marca și-au exprimat a- 
ceastă intenție — pare mai 
probabilă decît în trecut. 
Or, această perspectivă nu 
este bine privită în Finlan
da sau Suedia, opinia pu
blică din aceste țări nefiind 
de acord ca „Nordek" să 
reprezinte o etapă, de tran
ziție spre intrarea în C.E.E., 
pe care o consideră incom
patibilă cu statutul lor de 
neutralitate. Declarația mi
nistrului finlandez al afa
cerilor externe Karjalainen

este edificatoare în acest 
sens : „Finlanda nu dorește 
ca „Nordek“-ul să fie folo
sit nici direct, nici indirect 
ca un mijloc de transport 
spre Piața comună". Drept 
urmare a. discuțiilor pe a- 
ceastă temă, proiectul fie 
tratat va cuprinde o clauză 
care permite țărilor mem
bre să suspende aplicarea 
dispozițiilor tratatului în 
cazul cînd unul dintre par
teneri ar hotărî să adere la 
Piața comună.

Probleme nu mai puțin 
spinoase decurg din nivelul 
diferit de dezvoltare a 
acelorași ramuri economice 
In țările interesate. Presa 
de specialitate a subliniat 
In numeroase rînduri că 
datorită decalajelor exis
tente, crearea „uniunii eco
nomice" comportă riscul 
consfințirii unei situații 
avantajoase a unor parte
neri în defavoarea altora. 
De pildă, abolirea restric
țiilor vamale existente în
tre cele patru țări ar putea 
favoriza ramurile economi
ce dezvoltate în unele state 
cum ar fi agricultura în

Danemarca, industria în 
Suedia, piscicultura în Nor
vegia, în detrimentul acelo
rași ramuri mai slab dez
voltate în celelalte. Firește, 
mai sînt și alte probleme 
susceptibile de a îngreuna 
o înțelegere între țările care 
ar urma să creeze 
dek“-ul.

.Cu toate acestea, ultimele 
știri parvenite din capitale
le țărilor respective au o 
notă optimistă. în cadrul 
unei conferințe de presă 
care a urmat întrunirii de 
la Stockholm a șefilor de 
guverne din Suedia, Nor
vegia., Danemarca și Fin
landa la începutul acestei 
luni, premierul suedez Olof 
Palme a anunțat că parti- 
cipanții la reuniune au so
luționat problemele în sus
pensie. El a precizat că un 
acord definitiv va trebui să 
fie realizat la reuniunea de 
la Reykjavik a Consiliului 
nordic. Observatorii nu ex
clud însă posibilitatea ivi
rii unor noi controverse.

le care 
„Nor-

A. SCHNEIDER

a

Secretarul de stat al 
S.U.fl., William Rogers, a părăsit 
sîmbătă Washingtonul la bordul unui 
avion special cu destinația Rabat, în 
cadrul unui tumeu de 10 zile pe care 
îl va întreprinde într-o serie de 
țări din Africa. într-o scurtă decla
rație acordată ziariștilor înainte de 
plecare, Rogers a afirmat că unul din 
scopurile turneului său african este de 
a arăta liderilor țărilor pe care le va 
vizita interesul pe care S.U.A. îl a- 
cordă acestei regiuni.

ROMA 7. — Cores
pondentul Agerpres, 
N. Puicea, transmite i 
în capitala italiană a 
fost inaugurată sîmbă
tă Expoziția „Civiliza
ția romană în Româ
nia". Organizată de 
către Ministerul In
strucțiunii Publice al 
Italiei și Ambasada 
Republicii Socialiste 
România la Roma — 
în colaborare cu pri
măria capitalei Italiei 
— expoziția cuprinde 
peste 1 000 de piese, de 
mare interes, prove
nind din 23 de muzee 
românești. Alcătuită 
îndeosebi din material 
arheologic rezultat din 
săpături și din o bo
gată documentație — 
hărți sinoptice, tabele, 
fotografii și texte ex
plicative — expoziția 
reprezintă o amplă 
ilustrare a trecutului 
îndepărtat al poporu
lui român, originea și 
continuitatea sa pe te
ritoriul actual al țării.

La ceremonia inau
gurării au participat 
Mario Ferrari Aggra-

Un petrolier sub pavilion liberian care transporta 6 000 
tone fijei a eșuat în golful Chedabucto, la est de Noua 

Scoție, Canada

di, ministrul instruc
țiunii publice, Dionigi 
Coppo, subsecretar de 
stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, Cle- 
lio Darida, primarul 
general al Romei, 
fano Vetrano, 
cretarul general 
Asociației pentru dez
voltarea relațiilor din
tre Italia și Româ
nia, deputați și se
natori, membri ai 
corpului diplomatic, 
rectori și alți oameni 
de știință, reprezen
tanți de frunte ai vie
ții culturale italiene, 
ziariști. Au luat parte, 
de asemenea, acad, 
prof. Constantin Dai- 
coviciu, membru al 
Consiliului de Stat, 
lacob Ionașcu, amba
sadorul României la 
Roma, prof. Hadrian 
Daicoviciu, Alex, Bă
lăci, directorul „Acca- 
demia. di Romania" 
din capitala Italiei, 
membri ai ambasadei 
române.

Rostind un cuvîrit 
introductiv, primarul 
general al Romei, Cle- 
lio Darida, a subliniat 
caracterul istoric al 
relațiilor îtalo-române. 
dezvoltarea lor poziti
vă în zilele noastre și 
a urat României și po
porului său fericire și 
progres continuu. A 
luat apoi cuvîntul am
basadorul lacob Ionaș
cu, care a relevat că 
expoziția — una din
tre cele mai prestigi
oase manifestări cul
turale pregătite de 
România pentru străi
nătate — reprezintă 
traducerea în viață a 
prevederilor planului 
de colaborare cultura
lă Intre România și 
Italia, ui) mijloc pen
tru a face 
patrimoniul 
și cultură] al poporu
lui român, pentru a

Tntări și dezvolta prie
tenia și colaborarea 

două țări

Ste-
se- 
al

cunoscut 
spiritual
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tenia și ■ 
dintre cele 
și popoare.

Ministrul 
Aggradi a 
în cuvîntul 
cearcă „o 
satisfacție și 
inaugurînd expo 
„Civilitas Romana

Ferrari 
menționat 

său că în- 
deosebită 

onoare 
expoziția 
___ i in 

Romania". Salutului 
meu cel mai călduros 
— a spus el — i se a- 
daugă cel al guvernu
lui italian și al pre
mierului său. „Această 
grandioasă expoziție — 
a continuat ministrul 
italian — reflectă în- 
tr-o manieră deosebită 
îndeplinirea acordului 
cultural bilateral și 
este alcătuită într-o 
concepție și semnifi
cație ce ne impre
sionează. Exponatele, 
amintindu-ne de ca
racterul istoric 1 al 
unor relații devenite 
tradiționale, ne în
deamnă în prezent la 
dezvoltarea acestora. 
Popoarele noastre iu
besc astăzi cu ardoare 
pacea și libertatea și 
caută noi spații pentru 
înțelegere și dezvol
tarea unei prietenii 
tradiționale. Sper ca 
prin deschiderea în 
curînd- la București a 
expoziției despre 
Roma vom Intensifica" 
și îmbogăți relațiile 
noastre culturale, con
tribuție la pacea și 
progresul tuturor po
poarelor".

Acad. prof. Constan
tin Daicoviciu a ilus
trat celor prezenți, în . 
cadrul unei aplaudate 
cuvîntări, conținutul 
și criteriile de organi
zare a expoziției, înal
ta valoare științifică a 
unor piese, semnifica
ția sa în istoria po
porului român și rela
țiilor culturale româ- 
no-italiene.


