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SE POATE
NVESTI MAI MULT

CU MA
CHELTUIALĂ

PUTIN
5

Dacă se pune preț pe
® creșterea părții active a fondurilor fixe
@ prevenirea exceselor arhitectonice
@ reducerea duratei execuției
© extinderea soluțiilor economice de finisaj

Experiența ultimilor ani confirmă 
că strădaniile proiectanților, titula
rilor și beneficiarilor de investiții, 

ale organizațiilor de construcții- 
montaj — pe linia diminuării pon
derii lucrărilor de construcții-mon- 
taj în totalul investițiilor — și-au . 
dovedit utilitatea, că același interes 
trebuie manifestat în continuare și 
In acest an, pentru valorificarea al
tor resurse care continuă să se iro
sească în acest domeniu. Anul tre
cut, bunăoară, numai din reexami
narea proiectelor de execuție la. lu
crările în continuare, titularii de 

investiții, reprezentînd 18 ministere 
și organe economice centrale, au reu
șit să <" 
de construcții și instalații cu peste 
1,5 miliarde de lei. Pe lingă aceste 
rezultate, acțiunea de reexaminare a 
proiectelor de execuție a relevat fap- 
tul că, deși de multă vreme se<-in-.

.„du;z." 
derii lucrărilor de construcții-mon- 
taj, totuși în documentații se prevăd 
încă lucrări pentru a căror realizare 
se consumă inutil mijloace materiale 
și financiare, dar mai ales se irosește - 
timp prețios de lucru cu execuția 
acestora.

Tocmai depistarea unor asemenea 
lucrări am avut în vedere în acțiu
nea de verificare a devizelor pe 
care organele tehnice ale Băncii <1<? 
Investiții au desfășurat-o în cursul 
anului trecut, acțiune care continuă 
și in prezent. în afara economiilor 
amintite, care reprezintă rezervele 
valorificate chiar, de către titularii de

Ing. Octavian CEZARIE
director în Banca de Investiții

investiții, în primele trei trimestre 
ale anului trecut, organele Băncii au 
mai . identificat, in documentațiile de 
execuție, posibilități de reducere a 
volumului de construcții cu peste 800 
milioane de lei. S-au constatat nu
meroase cazuri în care volumul lu
crărilor de constrițcții-montaj a fost 
supraevaluat în devizele generale, 
prin exagerarea cheltuielilor desti- 

.. nate realizării lucrărilor de bază, a 
lucrărilor de organizare de șantier 
etc. De asemenea, la unele obiective, 
proiectele de execuție conțin ’ lucrări 
ce nu sînt necesare., finisaje costisi
toare, prețuri și tarife mai mari de- 

........... ----- ---- ... <ît celb .prevăzute în normative, spo- 
sisța asupra necesității jeducqrii^p.pn- - rurî nelegale etc, PehtrO’dezvoltarea 

întreprinderii miniere Bălan, de 
exemplu, se majorase inutil costul 
construcțiilor cu circa 3.8 milioane 
de lei, ca urmare a prevederii în. 
devizul general a unor lucrări care 
n.u erau .necesare, deoarece spațiile 
existente puteau prelua o parte din
tre sarcinile impuse de dezvoltarea 
unității ; la conducta de evacuare a 
șlamului de la .epurarea apei din ca
drul Centralei termoelectrice Brazi, 
prin înlocuirea tuburilor de fontă cu 
tuburi, ceramice antiacide și prin 
eliminarea unor lucrări, s-a putut re
duce consumul de metal cu peste 
1 100 de tone, obținîndu-se totodată

diminueze volumul lucrărilor , /

Să medităm
înainte

de a angaja
MEDITATORUL

Prof, emerit Ion DRAGU
directorul Liceului „Ion Neculce" din București

6 dată cu anunțarea datei și con
dițiilor de desfășurare a concursu
rilor de admitere în licee și în fa
cultăți — și într-un anumit fel chiar 
mai înainte, încă de la deschiderea 
cursurilor fiecărui an școlar — are 
Ipc o adevărată relansare a unui fe
nomen care, așa cum se manifestă în 
ultimul timp, exercită o influență 
nefavorabilă asupra școlii și asupra 
generațiilor de elevi. pe. care ea le 
pregătește. Este vorba de acea ade
vărată „campanie" a meditațiilor. Cît 
de utile sînt ele, ce. folos aduc ele
vilor, în ce măsură contribuie la 
pregătirea lor școlară generală ?

Meditația a apărut de mult și-și 
trage uti itatea din necesitatea de a 
se acorda un 
sprijin elevilor 
care întîmpină 
dificultăți la în
vățătură, care la 
anumite obiecte 
de studiu nu pot 
ține pasul Ou ma
joritatea colegi
lor, dar care, pe 
baza unui efort 
fapt ce trebuie 
cu sprijinul unul

puncte de vedere

țe care... ,;se cer" la examene. Cu
nosc profesori care „meditează" ela- 
borind rezumate, scheme-tip și alte 
șabloane pe oare le difuzează ele
vilor pentru a le memora.

Cît de dăunătoare este influența 
unor asemenea meditatori se poate 
vedea în special din modul cum sînt 
pregătiți numeroși elevi pentru 
concursurile în vederea admiterii în 
licee, școli profesionale, postliceale 
sau în instituții de învățămînt supe-: 
rior. Tn fiecare școală sau facultate 

, sînt tineri care la concurs obțin note 
de trecere, uneori chiar note mari, 
după care, în primuban de studiu se 
poticnesc. Pe acești tineri meditatorii 
nu i-au învățat matematică, limbă și 

româ- 
fizică 

i „do- 
con- 

sche- 
ca a- 
înainte

si o reducere importantă a volumului 
da construcții i la Uzina de utilaj 
chimie Ploiești, valoarea standului 
de probe hidraulice s-a redus cu 1 
milion de lei, prin renunțarea la 
mutarea postului trafo existent, așa 
cum era prevăzut inițial in docu
mentație și înglobarea acestuia în 
hala nouă ce se construiește, La alte 
proiecte, prin verificările efectuate 
s-au constatat multe cazuri în care
s-au putut elimina obiecte sau părți 
de obiecte care nu erau necesare 
(sere, case poartă, depozite etc.), s-au 
putut preveni supradimensionări de 
suprafețe și volume, s-au eliminat în 
unele cazuri sedii administrative, lu
crări de lux, excese arhitectonice ș.a.

(Continuare în pag. a III-a)

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceausescu, 
de către ambasadorul Olandei

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri, 11 februarie 1970, pe 
ambasadorul extraordinar și ple

în Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuuîntare la consfătuirea cadre

lor de bază din Ministerul Forțelor

Armate (5 februarie 1970)
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DIALOG
CETĂȚENESC

® Copăcel, dar nu ca
melcul

O Inițiativă amorțită în
frigider. Cine sparge
gheață ?

©’ Ambalajul — vinzător
mut

® Măsuri pe jumătate

nipotențiar al Olandei, Piețer 
Veecken Putman Cramer, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

în pagina a V-a cuvîntă- 
rile rostite

IN ZIARUL DE AZI:
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CUVÎNTUL • CONTRAS
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NEU © SPORT

suplimentar — 
apreciat — si 

_ _________ ___ meditator, do
resc și reușesc să-și însușească a- 
cel sumum de cunoștințe prevăzut 
de programele școlare.. Dar, din pă
cate, îndeosebi în ultimii ani, me
ditația ■ s-a îndepărtat mereu de la 
acest sens pozitiv al ei. De la o formă 
de sprijinire a activității școlii, ea< 
S-a transformat în contrariul său, 
devenind o acțiune care dăunează 
muncii instituțiilor de învățămînt. 
Pentru că școala. urmărește să for
meze personalitatea elevilor în func
ție de aptitudinile, înclinațiile și in
teresele lor, de ritmul și capacitatea 
lor de însușire a cunoștințelor, so i- 
citîndu-le pe toate căile gîndirea lo
gică, iar meditatorii, dimpotrivă, îl 
determină pe elev să-și însușească, 
în mod mecanic — de regulă numai 
prin memorare — anumite cunoștin-

literatură i 
nă, istorie, 
etc. ci i-au 
pat" pentru 
curs după 
me-șablori - 
celea mai 
amintite.

Rolul meditato
rilor are și pro

funde Implicații etice. Mulți dintre ei 
promit părinților și elevilor că le a- 
sigură reușita la concursul sau exa
menul pentru care îi pregătesc. Des
pre modul în care ei caută să asi
gure acest succes ar putea să vor-. 
bească fiecare comisie de examinare. 
Meditatorii sînt de regulă cei care 
declanșează acel supărător lanț con
temporan al slăbiciunilor, cei care 
asaltează comisiile de examinare mi- 
zînd pe ceea ce ei numesc „colegia
litate", „bună voință" etc. Nu mai 
vorbesc de modul de-a dreptul mer
cantilist în care își fac reclama. Unii 
nu se sfiesc să menționeze chiar în 
cadrul unor anunțuri publicitare că... 
garantează succesul celor pe care îi 
vor medita. (Vrînd nevrînd o aseme-

(Continuare în pag. a IV-a)
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1 ^luciditatea și1 tea opiniei;
!

BUNUL GUST
Faimoasa și cam pro

hibitiva maximă latină 
de gustibus et colo- 

ribus non disputandum" 
pune — s-ar părea — o 
stavilă de netrecut în
tre cei care o utilizează 
ca un veto („nu-mi pla
ce mie și gata"), și cei 
care o folosesc ca argu
ment — decret („da- 
că-mi place mie, așa să 
rămină"). In realitate, 
între aceste două, ca
tegorii de oameni nu 
există nici o deose
bire, dimpotrivă : și 
unii și alții sînt legați 
printr-o trăsătură co
mună: exclusivismul, 
arbitrariul.

Și totuși, despre 
gust se poate discuta 
calm, inteligent, argu
mentat. Cu cîteva 
condiții : să nu primeze 
pornirile și abuzul, ci 

,i liberta- 
. .. , ; să nu se
pornească de la sofis
me și prejudecăți, ci 
de la cugetări limpezi, 
de la judecăți logice.

Conștient că o dis
cuție despre gust nu 
este deloc comodă, fa
cilă, îmi îngădui totuși 
să o propun, din do
rința de a expune un 
fapt și un punct . de 
vedere. Zilele trecute 
mă aflam printre cele 
citeva sute de specta
tori care umpleau 
sală din Schitu Măgu- 
reanu a Teatrului 
„Bulandra", la una din 
reprezentațiile piesei 
„Nepotul iui Rameau". 
Autorul ei, Denis Di
derot 
lozof 
teu, 
brei

O

„amuză" construind 
un dialog filozofic 
strălucitor, în care a- 
proape fiecare replică 
este o înțelepciune sau 
o vorbă de duh,
maximă sau o ironie 
adresată 
nilor și — de ce n-am 
recunoaște ? — in e- 
gală măsură și urma
șilor care se fac vino- 
vați de ipocrizie, de 
conformism burghez, 
de fanfaronadă.

contempora-

Diderot. Este deci 
vorba de un public 
care cunoaște, care în
țelege și gustă arta cea 
mai rafinată, spectaco
lul cel mai elevat. Și 
acest public nu umple 
o sală-două-trei, ci a- 
proape. o sută (pînă a- 
cum) și sînt convins că 
spectacolul este depar
te de a fi epuizat.

Publicul ajuns la a- 
cest stadiu de recepti
vitate și gust artistic

însemnări de Mihai FLOR.EA

(1713—1784), 'fi- 
materialist și a- 
fondator al cele- 
'Enciclopedii, se

Trebuie să mărturi
sesc că in urmă cu doi 
ani, cind se pregătea 
premiera, m-a incer- 
.cat un anume scepti
cism gindindu-mă că e 
vorba de un text 
vechi, foarte preten
țios, neteatral, per
meabil — socoteam — 
numai unui cerc res- 
trîns de specialiști. A- 
poi am aflat de suc
cesul imens al specta
colului. Apoi am 
mers să mă conving și 
îndrăznesc să afirm că 
am văzut un spectacol 
de certă valoare ar
tistică.

. - teribil de plă
cută constatarea — a- 
vem un public care 
recepționează din plin 
filozofia piesei, fine
țea și stabilitatea re
plicilor, care urmăreș
te cu religiozitate scă.- 
părătorul dialog al lui

»
este rezultatul unui 
lung proces de educa
re, la care participă 
teatrele noastre; publi
cul acesta este rodul 
unei politici culturale 
de perspectivă dusă în 
ultimul sfert de veac 
de către instituții spe
cializate, călăuzite, în
drumate de partid.

Observația aceasta 
nu privește numai pe 
spectatori. Multe sa
loane de pictură, 
sculptură și grafică 
sînt frecventate cu se
riozitate și interes de. 
un public cunoscător. 
Sub cupola Ateneului 
ori in sălile filarmo
nicilor din Iași, Timi
șoara, Tg. Mureș, Cluj 
etc. se adună săptă- 
mină de săptămâna un 
public de melopiani 
care ascultă și gustă 
muzica, o înțeleg, o 
caută, nu vin la con-

certe ca să fie văzuți. 
Un mare număr de oa
meni cumpără — epui- 
zind in două-trei zile 
cite un tiraj — cărți de 
estetică, de istorie și 
filozofie a artei, al
bume.

Înseamnă, deci, că 
avem — evident fără a 
absolutiza — un public 
format, cu un gust si
gur, in rindurile că
ruia s-au cristalizat 
premise de înaltă re
ceptivitate artistică. 
Aceste premise cred 
că ar trebui cultivate 
cu grijă in continuare, 
pentru a nu le lăsa 
fără concluzii, fără re
zultate superioare. Sta
dial acesta ar fi bine 
să constituie credo-ul 
instituțiilor de artă, 
pragul unor noi efor
turi in activitatea vii
toare a celor care pro
fesează teatrul, muzi
ca, artele plastice.

Conjugate cu datele 
oferite de sociologii 
care studiază structura 
publicului, evoluția, și 
diversitatea gusturilor 
acestuia, eforturile 
sporite novatoare ale 
creatorilor din toate 
domeniile vor putea ri
dica > nivelul inait la 
care se produce astăzi 
transmiterea artei că
tre public, nelăsînd să 
coboare temperatura 
procesului de recepta- 

' re a frumosului auten
tic. In acest context 
stimulator, avem ce 
discuta și trebuie să 
discutăm despre gust, 
despre cultivarea pe 
scară tot mai largă a 
bunului gust, a adevă
ratului gust.
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și stimei reciproce
Din ana largă a tematicii vieții politice internaționale, problema securi

tății europene și mai precis a căilor concrete care să ducă la convocarea 
unei conferințe general-europene constituie una din preocupările reprezen
tanților vieții politice și obștești, ale opiniei publice din Polonia. Interesul 
față de transformarea Europei intr-un continent al încrederii și cooperării 
a reieșit și din convorbirile avute cu' trei personalități poloneze, JOSEF 
OZGA MICHALSKI, președintele comisiei de politică externă a Seimului, 
prof. JERZY BUKOWSKI, vicepreședinte al Comitetului. păcii din Polonia, 
cunoscut activist al mișcării Pugwash, și RYSZARD MARKIEWICZ, redac- 
tor-șef al publicației „Sprawy Miedzynarodowe", editată de Institutul polo
nez pentru relații internaționale.

De Valea Călugărească — localitate bine cunoscută pentru rezonanța ei vini-viticolă — se leagă si numele 
unei importante uzine chimice care, în ultimii ani, s-a extins și modernizat continuu.. Vechea fabrică de în
grășăminte chimice a fost dotată cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, devenind astfel o unitate pu
ternică a industriei noastre, unde se produc nu numai îngrășăminte, ci și alte produse, solicitate-de economia 

națională Foto : M. Andreescu

Subliniind că se manifestă- de 
multă vreme necesitatea unui schimb 
larg de păreri în legătură cu securi
tatea europeană, a începerii unui 
dialog cu participarea tuturor state
lor continentului, J. OZGA MICHAL
SKI s-a referit la poziția Poloniei 
față de această problemă : „Vreau

CE A URMA T DUPĂ
CARUSELUL APOSTILELOR
Un șir de evenimente pentru unii și multe învățăminte pentru toți

Omui este surescitat, 
nervos, ‘ trăiește intense, 
tensiuni interioare, ne pri
vește cu' vinovăție, înțele
ge câ a comis nu o eroa
re, fiindcă — o spune a- 
mestecat, cu pauze, cînd 
gîndul întîrzie și asta-i 
amplifică tulburarea — 
vorba e neputincioasă ; el 
a făptuit o mare greșeală, 
un act necugetat, un gest\ 
incalificabil, pe care nu și 
l-a explicat nici atunci, la 
început — și nu o 
face nici acum, cînd 
a căpătat o amploare ame
țitoare și el,' loan 
maistru cuptorar la Com
binatul i siderurgic Hune
doara, a devenit „un caz". 
Fiindcă, într-adevăr, ceea 
ce-ne-a adus aici era toc-, 
mai „cazul Posa", relatat 
de el însuși într-o1. scri
soare adresată organelor 
locale de partid și redac
ției. caz care astăzi pune 
oameni pe drumuri, consu
mă din timpul prețios al 
unor cadre de răspundere 
de la comitetele județean 
și municipal de partid Hu
nedoara. Și toată această 
cheltuială de timp și ener-

poate 
totul
Posa,

gie. toate aceste investi
gații, desigur necesare, 
pentru a aduce elucidarea 
cazului, ar fi fost evitate, 
erau perfect evitabile, 
dacă... Dar iată succint cum 
s-au petrecut faptele.

Propus în urmă cu cîți- 
va ani să frecventeze școa- 

. la de maiștri, acceptînd, pe 
baza unui contract înche
iat cu combinatul și care 
prevedea ca la întoarcere 
să i se asigure munca po
trivită pregătirii, după cât
va timp revine cu rîvnita 
diplomă în buzunar. Tși 
solicită dreptul promis și 
stipulat într-un document 
cu obligații bilaterale. 
Contractului nu i se mai 
acordă însă nici o însem
nătate și proaspeții absol
venți ai școlii de maiștri 
(neprimiți 
lor locuri 
îndrumați 
locuri" la
1 300; aflat ... ........... ....
Așa devine loan Posa șef 
de echipă la acel laminor. 
Nemulțumit, se adresează 

.comisiei pentru' litigiile de 
muncă, obține cîștig de 
cauză, dar după aceea in-

stanța superioară admite 
contestația conducerii com
binatului. între timp se 
ivește un loc vacant de 
maistru eupto>rar. Conduce- 

1 rea' secției i-1 propune, a- 
sigurîndu-1 că va fi ■ retri
buit în consecință : omul 
își ia munca în primire. De 
aici încolo însă începe „ca-

anchetă

nici la vechile 
de muncă) sînt 

să-și „caute 
laminorul de 
în construcție.

ruselul" hîrtiilor și promi
siunilor.

Posa solicită salarizarea 
de maistru promisă — pe 
ce temeiuri ? — de ingine
rul Vasile Văzdăuțeanu, pe 
atunci șeful respectivei sec
ții. Dar șeful de secție ti 
demonstrează că el l-a pro
pus pentru salariul respec
tiv însă... directorul Gheor
ghe Onica, cel care se o- 
cupă cu problemele de per
sonal în combinat, se o- 
pune. Posa cere audiență la

acesta din urmă și află că, 
spre a obține salarizarea în 
cauză trebuie să se pre
zinte la un concurs de o- 
cupare a postului de mais
tru. El se prezintă la con
curs și nu reușește, se con
sideră nedreptățit, cere 
să i se analizeze lucrările 
scrise, însă aceste lucrări 
au dispărut fără urmă și 
atunci solicită — în scris 
— audiență la directorul 
general al combinatului. 
Dar la direcția de per
sonal, unde e director 
Gheorghe Onica, există 
un tovarăș care „diri
jează" cererile de audien
țe și-l „sfătuiește" pe Posa 
să tragă o linie peste cu
vintele „director general" 
și să se adreseze tot tova
rășului Onica. Adică cer
cul se închide. Posa revine 
de unde a plecat. Tovară
șul Onica îi promite — deși 
in calitatea domniei sale 
Știa că acest lucru nu este 
posibil, fiindcă nu o per
mite legea — mărirea sa
lariului, dacă Posa va a- 
duce pe o cerere „punctul 
de vedere" al inginerilor 
Vasile Văzdăuțeanu și Ion

Mihuț. Omul obține aceste 
apostile favorabile, care îl 
convingeau că totul se' va~ 
rezolva, în sfîrșit. Se adre
sează din . nou directorului 
Gheorghe Onica. Dar aici, 
stupoare 1 Acesta îi spune 
că de fapt nu-i promisese 
nimic și, ca urmare, să în
ceteze cu agitația.

Atunci, surescitat, necu- 
getînd asupra gravității 
gestului, Posa se duce la 
comitetul .de partid din 
combinat spre a cere drep
tate, dar amenințînd că, în 
caz contrar, „va protesta" 
(? !) prin depunerea carne
tului de partid pînă cînd 
cei în cauză vor fi trași la 
răspundere. Comite, repe
tăm. un gest de o deose
bită gravitate, care nu-și 
află justificare și pe care-1 
condamnăm cu toată as
primea.

Secretarul comitetului de 
partid din combinat, tova
rășul Ion Niculescu, tocmai 
se pregătea- să plece la o 
ședință. Află despre ce este

Pfctton FARDAU

(Continuare în pag. a V-a)

să arăt, a spus interlocutorul, că stn- 
tem gata să discutăm cu orice parte
ner, indiferent de existența unor deo
sebiri de păreri, in cazul în care dis
cuția respectivă poate contribui la 
opera de asigurare a păcii și secu
rității in Europa. Dezbaterea proble
melor securității europene și a celor 
referitoare la colaborarea economică 
nu poate fi considerată decit un fe
nomen cu implicații din cele mai po
zitive. Desigur, se poate pune pro
blema raporturilor dintre aceste două 
aspecte, a priorității care să se a- 
corde uneia sau alteia dintre ele. 
După părerea mea, aceasta este o 
chestiune mai mult de ordin teore
tic. Esențial este să se înceapă dis
cuțiile. Răspunsul la eventuala în
trebare dacă sistemul de securitate 
europeană reprezintă o condiție a 
dezvoltării în continuare a colaboră
rii dintre Est și Vest, sau dacă dez
voltarea colaborării facilitează crea
rea unui sistem de securitate îl va 
da, fără îndoială, practica relațiilor 
internaționale.

Căile, mijloacele și metodele de 
acțiune in vederea creării unui sistem 
de securitate sînt, firește, multiple și 
tocmai de aceea se impune angaja
rea cit mai grabnică a dialogului, 
pentru a se putea desprinde acele 
elemente care întrunesc un consens 
cit mai larg. Cred că, in această pri
vință, nimeni nu poate nega însem
nătatea deosebită pe care o prezintă 
recunoașterea realităților izvorîte din 
încheierea ultimului război mondial 
și in cadrul acesta a inviolabilității 
frontierelor actuale din Europa, inclu
siv granița Oder-Neisse. Aș putea e- 
xemplifica aceasta prin constatările 
pe care am avut prilejul să le fac per
sonal ca participant la conferința de 
la Viena, de la sfirșitul anului tre
cut, a reprezentanților opiniei pu
blice, unde s-a exprimat, și este fi
resc să fi fost așa, o gamă largă de 
păreri asupra modalităților transpu
nerii în practică a dezideratului ma
jor pe care îl reprezintă securitatea 
pe continent, dar toți cei prezențl au 
fost de acord în legătură cu proble
ma inviolabilității frontierelor, pre
cum. și cu faptul că există azi două 
state germane, cu două orinduiri di
ferite și nimeni nu poate întoarce 
spatele acestor realități fără a se 
condamna la impas. Dimpotrivă, toc
mai acceptarea lor va duce la sta-

Convorbiri realizate de 
fosif DUMITRAȘCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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pe jumătate

Inițiativă amorțită in frigider
CINE SPARGE GHEAȚA?

a-

Trebuie 
primul

calitățile nutritive ți

se
în-

ocazia 
ce 

în

Măsuri
Aflînd despre deschiderea, în o- 

rașul de pe malurile Jiului, a două 
expoziții — una aparținînd coope
rației meșteșugărești, cealaltă în
treprinderii județene de industrie 
locală Gorj, organizate cu 
contractărilor de mărfuri 
desfășoară în aceste zile ..........
treaga țara — ne-am urcat în pri
mul tren ce ne putea duce la Tg. 
Jiu. Eforturile cie ă dezvolta pro-
ducția bunurilor de larg consum 
pe calea punerii în . valoare a posi
bilităților și rezervelor locale nu 
se pot bucura decît de o maxi
mă atenție. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît asemenea preocupări 
vin în întîmpinarea unor vechi și 
repetare cerințe, corespund pro
priilor interese ale localităților și 
județelor, intereselor, bunei apro
vizionări a populației, deci ale în
tregii economii. într-o asemenea lu
mină trebuie privite expozițiile de 
față.

Multe din produsele expuse
— țesături, tricotaje, confecții, ar
ticole pentru copii, unele sorti
mente de încălțăminte, iar din 
seotorul obiectelor de interior — 
mobilierul sînt, incontestabil, reu
șite. In schimb — și de aceea vom 
insista — sectorul articolelor casni
ce mărunte și de uz gospodăresc — 
a căror producție este posibilă în 
condițiile dotării tehnice a între
prinderilor și cooperativelor meș
teșugărești locale — este profund 
deficitar.

în expoziția cooperației meșteșu
gărești am reușit să identificăm 
doar cu greu o mică grămăjoară 
de obiecte, pitite într-un .colț, între 
care am putut recunoa'ște cîteva 
fărașe, lighene, tăvi, forme de pră
jituri.

— Cam sărac sectorul casnicelor
— ne adresăm vicepreședintelui 
U.J.C.M., tovarășul Vasile Cartianu.

— Să știți că nu sînt cerințe. 
Apoi, articolele casnice nu sînt 
rentabile, au prețuri de catalog. Și, 
în fond, nici nu văd ce s-ar mai 
putea face...

Aceste explicații fac pur și sim
plu abstracție de faptul că în ma
gazinele de articole casnice din o- 
raș, aflate doar la cîteva zeci 
de metri de birourile U.J.C.M.,

Conace

lipsesc și cele mai banale .produse 
(posedăm o listă lungă, pe. care o 
ținem oricînd la dispoziția celor in
teresați),. iar o sumedenie de arti
cole foarte utile (nu dintr-acelea 
de pe listă) sînt așteptate de mult 

ie, ele întîrziind să- 
................. i acestei

■ de o„r_____, __ ......
apară. Mai mult, datorită 
penurii, organele comerțului sînt 
nevoite să plătească sume impor
tante pentru „importul" de arti
cole mărunte din alte județe (gră
tarul de friptură se aduce cale de 
300 km, tocmai din București). Și 
apoi, sînt convinși meșteșugarii 
gorjeni că producătorii din celelal
te județe lucrează în pierdere ?.

înainte de a intra în expoziția 
industriei locale, fusesem averti
zați că ceea ce vom vedea vor 
fi numai noutăți și că numă
rul lor trece de 100. Și, cu o 
asemenea pregătire sufletească, am 
luat cunoștință de ultimele „nou
tăți" gorjene în materie de uz gos- 
?>odăresc : vătraiul și cleștele de 
oc, grebla și scara, j ’ 

tina de varză, mare parte----
vădind lipsa de gust a celor 
le-au executat, ca și a celor 
admis expunerea lor.

— Cine credeți că o să vă 
pere asemenea produse ? — 
dresează directorului adjunct 
treprinderii, reprezentantul comer
țului, care ne însoțea.

— Dacă nu le cumpărați dum
neavoastră, yom deschide noi un 
magazin propriu, tot avem sarcină.

Și, cu toții, am trecut să anali
zăm, mai atent, produsele. A apă
rut limpede că, în cea mai mare 
parte, produsele sînt necompetiti
ve : din punct de vedere al utili- 

■ tații, al execuției, ca și al prețului. 
Intr-adevăr, satîrul, pentru că 
i s-a schimbat forma, este adus de 
la 30 la 61,29 lei, căruciorul de bu
telie, fără nici o modificare func
țională față de cel cunoscut, dar 
inferior ca aspect, este propus la 
152 lei, in loc de 75 ; la fel cleștele 
de foc, de la 2,50 lei la 7,54 lei, iar 
vătraiul de la 3,50 lei la 5,50 lei etc. 
Am încercat să căpătăm o explica
ție, cît de cît plauzibilă, asupr.a a- 
cestor calculații de prețuri. Ne-a 
fost imposibil.

Desigur, Gorjul este un județ 
nou și, cum prea bine se știe, a- 
semeni multor județe noi, sectoa
rele industriei lodale și cooperației 
meșteșugărești nu s-au bucurat — 
In condițiile vechilor regiuni — de 
o bază corespunzătoare de dez
voltare. Nimeni nu are, de 
aceea, pretenția ca, încă de pe 
acum, municipiul Tg. Jiu să fi 
ajuns la un nivel de dezvoltare 
comparabil cu acela al unor orașe 
puternic industrializate, invocarea 
unor scuze și explicații fiind, în 
parte, îndreptățită. Dar și scuzele, 
asemeni pînzei, dacă le tot întinzi, 
ajung cu timpul să nu mai țină. 
Nu este de admis ca, la doi ani 
după înființarea județului, rezulta
tele amintitelor sectoare să fie 
doar la nivelul înfățișat mai sus.

Ce concluzii se desprind din fap
tele expuse ? în .primul rînd, o a- 
preciere pozitivă.: aceea că unită
țile de producție dintr-un județ 
nou încearcă să fie prezente pe 
piață cu mărfuri solicitate de cum
părători. Dar tot atît de limpede 
a reieșit necesitatea unor eforturi 
mai susținute pentru lichidarea u- 
nilateralității producției, ca și 
pentru conceperea unor produse 
realmente utile și de bună calitate. 
Reprezentanții celor două sectoare 
n-au negat nici o clipă că dispun 
atît de dotarea, cît și de baza de 
materii prime necesare sporirii pro
ducției. Problema este deci : pe 
ce căi se obține creșterea ? în nici 
un caz — afirmăm noi — pe aceea 
a umflării artificiale a prețurilor, 
ci pe calea folosirii judicioase a tu-, 
turor resurselor și posibilităților, 
a unei organizări temeinice a acti
vității de concepție și producție, 
printr-un efort propriu de gîndire 
și valorificarea la un coeficient su
perior a potențialului uman și ms- 
terial.

Mihai IONESCU

piulița și pu- 
parte-'din ele 

ce 
ce au
cum- 
se a- 
al în-

‘Ce este „lanțul frigorific" ? Pe 
cest „lanț", din verigă-n verigă, 
ajung pe mesele, noastre, între alte 
produse, preparatele și semiprepa- 
ratele conservate prin frig.

Sintetizînd concluziile la care au 
ajuns nutriționiștii, Dan Sdrobici, 
doctor în științe medicale, sublinia, 
într-o discuție pe această temă, 
tocmai calitățile care fac respecti
vele produse apte pentru consumul 
tuturor categoriilor de consumatori. 
„Aceste preparate — ne spunea 
dînsul — sînt conservate în condiții 
optime de igienă, dezvoltarea mi
croorganismelor fiind absolut im
posibilă la temperatura de conge
lare ; pe de altă parte, calitățile 
gustative și nutritive sînt integral' 
păstrate în cursul congelării, ceea 
ce nici un alt procedeu de conser
vare nu poate realiza". Asemenea 
păreri nu fac decît să susțină 
opiniile specialiștilor din industrie, 
risipind rezervele total nefondate 
ale unor neîncrezători, că aseme
nea preparate ar fi, cel puțin pen
tru unii, nerecomandabile. O ple
doarie în acest sens este însuși 
procesul de fabricație, cu exigen
țele lui : carnea, cît și legumele 
folosite sînt de cea mai bună cali
tate, de o mare 
mele, de pildă, 
maximum 24 de 
tare). Instalațiile 
tate secțiile de
trepozitelor asigură o congelare ra
pidă la —35“,'fără nici un adaos de 
substanțe chimice, așa cum greșit 
își închipuie unii, ceea ce face ca 
alimentele respective să-și păstre-

prospețime (legu- 
sînt congelate în 
ore de la recol- 
cu care sînt do- 
fabricație ale an-

ze intacte 
gustative.

Am răsfoit nomenclatorul de pre
parate culinare al industriei fri
gului. La ora actuală există 34 de 
produse omologate, împărțite in 
două categorii : preparate culinare 
fierte sau fripte, care nu necesită 
decît încălzirea (fripturi, paneuri 
cu garniturile de rigoare etc.) și 
semipreparate culinare — 14 la nu
măr — care sînt înghețate înainte 
de fierbere (mîncăruri, făinoase "cu 
umpluturi diverse etc.). Și într-un 
caz și în altul durata pregătirii 
unei mese nu depășește un sfert de 
oră. Specialiștii din direcția de re
sort a Ministerului Industriei Ali
mentare ne-au înfățișat lista nou
tăților ce vor completa această 
gamă. Interesantă este apariția, în 
rîndul preparatelor înghețate, a 
supelor, prezentate de astă dată sub 
forma unor mici blocuri înghețate, 
în greutate de 300 gr. Pentru în
ceput vor fi două sortimente : supă 
de carne cu paste făinoase și supă 
cu bucăți de carne. O dată cu su
pele se introduce în fabricație și 
rasolul de vită congelat. Institutul 
de cercetări alimentare are în stu
diu. pentru viitorul apropiat, b altă 
serie de mîncăruri, salate și dul
ciuri.

După cum se vede, oferta a în
ceput să se îmbogățească, supli
nind, cel puțin pentru moment, ră- 
mînerea în urmă în sectorul con
centratelor (de care ne-am ocupat 
mai pe larg într-un articol ante
rior). întrebarea este i cum, In ce 
cantități ajung aceste produse la

dispoziția cumpărătorilor ? Deocam
dată, ele nu se găsesc decît la ma
gazinele de prezentare ale M.I.A., 
adică în trei unități din București 
și în alte cîteva din țară. Aceasta 
însă nu pentru că publicul nu le a- 
greează. La „Polar", de exemplu, și 
aceasta este una din dovezile cele 
mai concludente, media zilnică a 
vînzărilor este de 7 000—8 000 lei. 
Nu poate industria să asigure can
tități mai mari ? Ba da. La minis
terul de resort sintem informați 
că, numai cu .foarte mici amena
jări, capacitățile sale ar putea fi 
ridicate, producția crescînd de la 
300 tone, cîte s-au fabricat în 1969. 
la 1 500 de tone anual. Tot indus
tria își asumă și răspunderea trans
portării produselor. pînă în maga
zine, cu mijloace capabile să men
țină „lanțul frigorific". Deci, și 
transportul este asigurat. Cu toate 
acestea, „lanțul" se întrerupe. Unde 
se află veriga slabă ? La comerț. 
Pentru desfacerea sortimentelor 
congelate, magazinele trebuie să 
fie dotate cu vitrine, care să asi
gure o temperatură constantă de 
—15°. și cu dulapuri frigorifice 
pentru stocurile necesare unei a- 
provizionări continue. Or, în pre
zent comerțul nu dispune de ase
menea utilaje. Ele se produc însă 
In țară, de către întreprin
derea „Tehnoutilaj" din Odorhel, 
aparținînd industriei alimentare, 
iar. „Frigocom", aparținînd comer
țului, ar putea eventual să introdu
că în profilul său asemenea utila
je. Ambele întreprinderi dispun de 
posibilități de producție pentru vi-

AMPRIMIT SCRISOAREA DVJ
TRECETI LA
OPERAȚIE I

V.Sintem invitați de 
NISTOR din București, 
Splaiul Independenței nr. 
76, să găsim un leac pen
tru „suferințele" serviciu
lui de stomatologie „Di- 
ham" din cadrul spitalu
lui Colțea. „Acest centru 
stomatologic — ne spune 
el — funcționează de cir
ca doi ani de zile într-un 
local improvizat din str. 
Cobălcescu nr. 2, în con
diții cu totul improprii, 
fiind dotat cu o apara
tură de mult scoasă din 
uzul altor cabinete simi
lare. ‘Și toate acestea, in 
timp ce, în str. Știrbei 
Vodă ''nr. 132, îl așteaptă, 
căm tot de atlta vreme, 
doi ani de zile, un local 
nou, special amenajat, 
dotat cu aparate ce pot 
fi considerate drept ulti
me în materie de tehnică 
dentară. De doi ani de 
zile serviciul de stomato
logie trebuie să se mute 
aici și totuși... nu s-a mu
tat I Operația s-a tot a- 
mînat".

Supunem analizei Di
recției sanitare a muni
cipiului București cele 
semnalate, spre a lua mă
surile corespunzătoare.

ZIS, DAR NEFĂCUT

Conducerea I.G.L.L,-
Igși și-a anunțat intenția 
— lăudabilă — că ori de 
cite ori vreo asociație de 
locatari ține vreo ședință 
va trimite și un repre
zentant al său. Ajunsese 
la concluzia că aceste șe-

dințe vor da o imagine 
completă și exactă asupra 
întregii activități a între
prinderii, pentru ca apoi, 
pe baza unei cunoașteri 
atît de precise, să se ia 
măsurile de rigoare. Zis, 
dar nefăcut. Asociația de 
locatari din cartierul Di- 
mitrie Cantemir și-a a- 
nunțat adunarea generală 
stabilită în ziua de 20 ia
nuarie a.c.

„Este una dintre cela 
mai mari asociații din 
oraș. Sintem siguri ca aici 
se vor ridica probleme 
dintre cele mai 'intere
sante. Mulțumim de invi- ■ 
tație. Negreșit venim", li 
s-a răspuns celor din co
mitetul de conducere 
asociației. Și a sosit ziua 
adunării' generale a loca
tarilor. De la I.G.L.L. n-a 
venit nimeni. Locatarii 
au discutat, iarăși și ia
răși, despre cel de-al doi
lea Bahlui de la subso
lul blocului B12 din str. 
Decebal, care de astă 
vară tot crește și crește, 
despre niște calorifere 
înțepenite de 5 ani, des
pre funcționarea instala
țiilor de alimentare cu 
apă caldă, despre repa
rații prost executate 
ș.a.m.d. A doua zi, cineva 
dintre cei ce au vorbit la 
această adunare a dat un 
telefon la I.G.L.L. Iași :

— De ce n-ați venit, 
tovarăși, la ședință ? V-ați 
fi privit chipul și in o- 
glinda celui de-al. doilea 
Bahlui...

— Păi, de ce să mai fi 
venit ? Noi și așa cunoaș
tem problemele. Le-au 
mai ridicat oamenii încă 
de acum 4 ani. Pentru 
orice eventualitate, trimi- 
teți-ne un exemplar din 
procesul verbal.

Ce vor face cu el ? 
După cum ne relata în 
scrisoare locatarul D. NI- 
COLAE, cu siguranță că-1 
vor pune și pe acesta la 
dosar. Cetățenii așteap
tă inițiative, măsuri con
crete.

LUNG-CIRCUIT

al

UN GRUP de părinți din 
comuna Budești, județul 
Ilfov, ne scrie : „De două 
săptămâni, în noul local 
al școlii generale din 
comună s-au stins aproa
pe toate becurile. Se bă
nuiește că ar fi vorba de 
întreruperea unei faze. 
Au fost chemați imediat 
să repare defecțiunea e- 
lectricienii de la sub- 
centrul 
aflat la 
școală. 
l.R.E.B.-Budești și-a 
clinat otice competență. A 
refuzat categoric să I pri
mească nu numai apelu
rile verbale, dar chiar fi 
adresele scrise, Indicînd 
conducerii școlii să se a-

de la 
l.R.E.B.-Budești, 
cîțiva pași de 

Dar subcentrul 
de-

dreseze... centrului Ol
tenița, situat la 25 km de 
comună. Nu e cam 
acest circuit ?" Ne 
trebăm și noi la fel 
așteptăm răspunsul 
ducerîj l.R.E.B.

lung 
in
și...

con

STOC SUPRANOR
MATIV... DE PRO 

MISIUNI
Dintr-o amplă scrisoare, 

purtind semnăturile mai 
multor locatari ai celor 
aproape 400 de aparta
mente construite în ora
șul Hațeg, aflăm că, pen
tru încălzirea acestora, în
treprinderea departamen
tală teritorială de pro
duse petroliere Ploiești 
trebuia să livreze pe luna 
ianuarie a.c. (conform 
contractului — se înțele
ge) cantitatea de 75 tone 
combustibil. Au fost li
vrate însă numai 32 tone. 
Au ținut aproape două 
săptămîni. Pentru cele
lalte două săptămîni, 
I.G.C.L.-Hațeg a împru
mutat 45 de tone din 
stocurile strict necesare 
altor 
Acum 
stocuri 
Din Hațeg se îndreap
tă spre IDTPP-Plo- 
iești un adevărat torent 
de telegrame și apeluri 
telefonice. IDTPP-Plo- 
iești este mereu la „da
torie", împarte... promi- ' 
siuni la fiecare telefon 
și telegrame. Dispune pe 
cît se pare de un stoc ine
puizabil. Pentru că și în 
anii trecuți le-a furnizat 
locuitorilor Hațegului 
cantități apreciabile. Poa
te forul tutelar al ■ sus- 
numitei întreprinderi va 
acționa în sensul înlocui
rii promisiunilor cu com
bustibilul atît de mult aș
teptat de către cetățeni.

45 de
i strict

unități din oraș, 
toate aceste 
sint epuizate.

DE CE TACI
CîND... ?"

rr

nu-O mașina de tocat 
treț — susține VALERIA 
HAPENCO din comuna 
Bălcăuți, județul Suceava, 
— nu este un ac in carul 

fin". Și totuși mașină 
tocat nutreț, expediată 
numele său din stația 

scri-

CU 
de 
pe 
C.F.R. Orșova (cu

Cînd vorbim des
pre șantier — și a- 
cest lucru se întîmplă 
tot mai des, șantierul 
devenind o permanen
ță în viața țării noas
tre — ne gîndim, fi
rește, la viitorul com
binat, laborator, uzi
nă sau la viitoarele 
locuințe care vor în
tregi peisajul unei lo
calități ori al alteia. 
Ne scapă, poate, la 
primul contact, ele
mentul dinamic, hotă- 
rîtor, anume munca 
creatorilor anonimi, 
care sînt muncitorii, 
lucrătorii și specia
liștii de pe șantiere. 
Munca și viața aces
tora ridică însă pro
bleme complexe.

...Șantierul pentru 
extinderea uzinei de 
aluminiu, al noii uzine 
de prelucrare a alu
miniului și cel al fa
bricii de produse car
bonoase întrunește 
un mare număr tie 
muncitori, localnici 
sau veniți de prin di
verse colțuri ale țării, 
și formînd o așezare 
în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. ” 
relevată, în 
rînd, grija conducerii 
grupului de a asigura 
condiții optime de ca
zare. Cei peste 1500 
de muncitori care ră- 
mîn peste săptămînă 
în cadrul șantierelor 
dispun de dormitoare 
bine întreținute, igie
nice, călduroase. Este 
o primă condiție ca. 
după o zi de muncă, 
muncitorii -"să se poa
tă odihni și reface 
forțele. Grupul de șan
tiere dispune de o 
cantină prevăzută cu 
săli de mese spațioa
se. Aprovizionarea cu 
alimente a cantinei se 

.face în bune condi
ții. , In depozitele ei 

conservate 
îndestulă- 
zarzavat,

brate, care să asigure 
atît diversitatea, cît și 
caloriile necesare.

Dar toate aceste as
pecte sînt umbrite de 
unele deficiențe de 
organizare. Unele, ne
ajunsuri, de exemplu, 
pornesc de la ampla
sarea cantinei, situată 
la sediul grupului de 
șantiere, adică la 
„centru". Dacă pen
tru muncitorii șantie
relor nr. 1 (extinde
rea uzinei de aluminiu) 
și nr. 3 (fabrica de 
produse carbonoase) e 
relativ ușor să se de
plaseze la cantină în 
timpul acordat servi
rii mesei de prînz, nu 
același lucru se poa
te spune despre mun
citorii de la șantierul 
nr. 2 (uzina de prelu
crare a aluminiului), 
care trebuie deplasați 
cu mașinile, de la 3—4 
km. -Nu există o altă 
soluție ? Ba da. Chiar 
conducerea șantierelor 
a găsit-o, dar a în
făptuit-o doar pe ju
mătate. Ea constă în 
amenajarea unei săli 
de mese la șantierul 
nr. 2, unde să se tran
sporte și să se ser
vească mîncarea. Sala 
s-a și improvizat, de 
altfel, dar într-o bara
că improprie, fără in
stalație de apă caldă 
și rece și fără încăl
zire, deci fără condi
țiile minime de con
fort și igienă.

Pe șantier lucrează 
• și mulți salariați, în 

special navetiști, care 
își aduc . mîncare. de 
acasă sau și-o prepară 
pe loc. „Ne-am gîndlt 
la aceștia — afirmă 
Nicolae Gheorghe, șe
ful serviciului admi
nistrativ — și le-am 
amenajat (bineînțeles, 
numai Pa centru) o 
sală specială, cu vreo 
30 de prize electrice, 
unde oamenii să-și 
poată încălzi mînca
rea la reșouri". O 
treabă bună, nimic 
de zis. Numai că res
pectiva sală stă cu ușa 
bine ferecată, în timp 
ce oamenii mănîncă în 
dormitoare sau pur și 
simplu sub cerul li
ber. Aceste aspecte 
indică limpede că ne
ajunsurile nu pornesc 
de la o lipsă reală de 
condiții, ci mai ales 
de la lipsa de preo-

cupare și de grijă a 
conducerii grupului 
de șantiere pentru pu
nerea în valoare și 
îmbunătățirea condiți
ilor existente.

După cum am vă
zut, măsuri pentru o 
bună aprovizionare cu 
mărfuri alimentare 
s-au luat. Dar ele 
s-au concretizat inte
gral doar la centrul 
grupului de șantiere, 
unde s-au amenajat 
un magazin alimentar, 
o unitate de legume- 
fructe, un centru de 
pîine, o tutungerie și 
o frizerie. Pe șantie
rele propriu-zise nu e- 
xistă decît un bufet- 
chioșc alimentar, 
fabrica de 
carbonoase.

ia 
produse 
și un 

magazin mixt la uzi
na de prelucrare a a- 
luminiului. Neajunsu
rile nu sînt de neso
luționat. Cu ajutorul 
unor chioșcuri, al u- 
nor gherete și al unor 
mijloace volante, măr
furile ar putea fi a- 
duse la îndemîna ce
lor care le solicită, a- 
colo unde este nece
sar. Trebuie să se ma
nifeste însă în acest 
sens preocuparea or
ganelor comerciale ju
dețene.

Atrage totodată a- 
tenția și funcționarea 
defectuoasă a unor 
magazine. Nu înțele
gem prin ce rațiune 
Alimentara și centrul 
de legume-fructe sînt 
ținute închise tocmai 
cînd muncitorii sînt li
beri și pot să-și facă 
cumpărături, adică în 
pauza de prtnz, și sînt 
deschise în timpul o- 
relor de lucru. Există 
dispoziții clare ale 
M.C.I., care stabilesc 
că forurile locale au 
căderea să adapteze 
programul de lucru al 
magazinelor la nevoile 
cumpărătorilor. De ce 
nu se resoectă și aici 
aceste indicații ?

Aspectele la care 
ne-am limitat impun, 
fără îndoială, o inter
venție rapidă din par
tea organizațiilor co
merciale locale, a di
recției comerciale ju
dețene, cît și a foruri
lor conducătoare ale 
șantierelor respecti-

trine și dulapuri frigorifice; direc
torul „Tehnoutilajului" afirmă chiar 
că, în planul pe acest an, mai poate' 
include cel puțin ■ 50 de utila
je. La rîndul lor, organizațiile co
merciale dispun de fondurile de 
Investiții necesare pentru achizi
ționarea lor. <

După ctim se vede, elementele 
esențiale pentru consolidarea celei 
de-a doua verigi există. Atunci, de 
ce se rupe, totuși, lanțul ? Și de 
data aceasta se întîmplă ce s-a 
mai întîmplat cu alte măsuri 
valoroase, menite să imprime, în- 
tr-adevăr, activității sectorului de 
deservire trăsăturile unui comerț 
modern, eficient, cu toate consecin
țele pozitive ce decurg dintr-o ase
menea modalitate (reamintind a- 
vantajele enunțate, insistăm și a- 
supra celor obținute pe planul eco
nomiei de timp pentru consumatori, 
asupra implicațiilor favorabile, de 
ordin economic, pentru industrie și 
comerț). Dar după un început bun, 
promițător, plin de bune intenții, 
totul a fost lăsat baltă. Pe scurt, 
despre ce este vorba ? In septem
brie anul trecut, direcțiile de re
sort din M.I.A. și M.C.I. au căzut 
de acord asupra modalităților de 
extindere a vînzării preparatelor și 
semipreparatelor congelate. S-a 
emis și o circulară comună, care 
Informa direcțiile comerciale ce în
treprinderi ale industriei alimen
tare au secții de producție a pre
paratelor și semipreparatelor culi
nare, ce cuprinde gama sortimen
tală, care sînt utilajele necesare
comercializării acestor produse.
Pînă la 5 octombrie 1969. M.C.I. tre
buia să fie informat asupra măsu
rilor ce urmau să se ia. în multe 
județe^ circulara nu a stîrnit nici un 
ecou. Cauza ? Binecunoscuta inerție 
a unor organe locale ale comerțu
lui. Nu înțelegem însă de ce direc
ția de specialitate din forul tutelar, 
care a inițiat măsura amintită, tole
rează încălcarea propriilor indicații. 
Alte 
biu, 
piui 
șov.
Arad — au trimis răspunsurile de 
rigoare, în care se arăta că în lis
tele de utilaje pentru 1970 au fost 
incluse și cele necesare vînzării 
produselor congelate și, concomi
tent, au fost depuse comenzi la an
trepozitele frigorifice. Dar nici în 
aceste județe mare lucru nu s-a 
făcut. Afirmația se bizuie pe două 
constatări : la „Tehnoutilaj“-Odor- 
hei, producătorul actual 
purilor frigorifice, nu au 
cît două comenzi a cîte 4 
utilaje, de la Timișoara 
rești (atîta tot, la o capacitate mult 
mai mare) ; • antrepozitele frigori
fice continuă să aștepte, fără suc
ces, ca întreprinderile 
să le solicite produse 
congelate.

Iată, deci, unde s-a 
țiunea. Cine sparge gheața ?

se ' află 
cantități 
toare de 
cartofi, ceapă, fa
sole, murături, fruc
te, ca și conserve de 
legume ; celelalte pro
duse alimentare a că
ror necesitate apare 
pe parcurs sînt livra
te ritmic de adminis
trația centrală a canti
nelor I.S.C.M. Craio
va, conform graficelor 
și comenzilor făcute. 
Am găsit aici o grijă 
deosebită și pentru în
tocmirea unor meni
uri variate și echili-

poticnit ac-

Rodica ȘERBAN

comerciale 
înghețate și

Aurel PAPADIUC 
corespondentul

Scînteii"

ul dula- 
ajuns de- 
asemenea 
și Bucu-

direcții comerciale — Si- 
Timiș. Hunedoara, munici- 
București, Iași, Argeș, Bra- 

Mureș, Constanța, Prahova și

ve.

mut

de a stopa

Șl în 
stochează, 

Tată, deci, 
tratate cu

situație ? 
n-a dat 
răspuns, 
consiliul

s-ar mai putea face 
această

primarul 
acum un 

face

vînzător

soarea de trăsură 390572 
din 15 august 1969 fi 
încărcată in vagonul nr. 
14784651 1618), a dispărut 
aproape ca in gaură de 
șarpe. In stația Dornești 
s-a mai găsit din ea doar 
o cutie de alimentat paie. 
Consultați asupra cazului, 
lucrătorii celor două sta
ții nu dau nici un răs
puns. N-au nici o părere. 
Direcția regională C.F.R. 
Iași, căreia Valeria Ha- 
perico i-a adresat o re- 
clamație încă de la 3 oc
tombrie 1969, procedează 
la fel. Pace și, de patru 
luni, tbt tace. De ce 7

NE ÎNTRISTEAZĂ 
SOSIREA PRIMĂ

VERII

UN GRUP de țărani 
operatori din comuna Jo- 
răști, județul Galați, ne 
anunță că și prin partea 
locului a început să se 
simtă sosirea primăverii. 
„Pe noi — citim mai de
parte in scrisoarea lor — 
asta ne întristează. Ne 
întristează fiindcă se to
pește gheața de peste pî- 
riul care desparte satul in 
două. Vara mai merge 
să dai prin apă, fiindcă 
este caldă. Dar ce ne fa
cem acum, cînd este rece 
ca. gheața ? Deși de doi 
ani s-au adus lemne pen
tru construirea podului, 
organele locale nu s-au 
îngrijit nici măcar de re
pararea unei punți !“ Era 
gata să ne grăbim să 
dăm soluția: de vreme 

' ce există lemne, să se re
pare podul. Dar, în în
cheierea scrisorii, aflăm 
că intre timp și lemnele 
„au făcut picioare".

Ce 
în 
Dacă 
pină
poate o 
popular în plen.

AMBALAJUL
Nu spunem o noutate a'firmînd 

că ambalajul nu are numai o func
ție estetică. înfățișarea, prezenta
rea sînt elemente constitutive ale 
produsului, garanție a calității sa
le. Legătura dintre conținut și am
balaj e directă, nemijlocită.

își îndeplinește totdeauna amba
lajul funcțiile ? în magazinele 
ploieștene, ca și în unele din cele 
de pe Valea Prahovei, de exem
plu, ni s-a semnalat existența u- 
nor sortimente de conserve, în spe
cial de pește, ce nu se vînd. Nu 
sînt bune ? Ba da, unele chiar 
foarte bune. Ce-i face atunci pe 
cumpărători să nu le agreeze ? 
Ne-am interesat, în primul rînd, 
de produsele fabricii „Dunărea" 
din Tulcea. Anul trecut — deși pre
paratele de pește in ulei sînt foarte 
solicitate — s-au înregistrat stocuri 
In comerț numai din cauza difi
cultăților de deschidere a cutiilor. 
Să fie aceasta cu adevărat o pie
dică de netrecut pentru fabrică ? 
In definitiv nu trebuie inventat 
nimic. Există doar experiența atî-. 
tor fabrici, care produc cutii de 
conserve din material corespunză
tor, ce se deschid lesne.

Am mai găsit în magazine can
tități considerabile de sticle cu 
nectar de vișine, piersici, cireșe, 
care zac de luni și luni. Nu pentru 
că nectarul n-ar fi gustos. E foarte 
bun și medicii îl recomandă insis
tent, mai ales pentru copii. Se ve
de însă că realizatorii produsului 
nu cunosc psihologia cumpărăto
rului : cum să cumperi un produs,

cînd ambalajul e total lipsit de a- 
tractivitate. iar caoacele sînt toa
te ruginite ?

Un alt aspect: lipsa de grijă pen
tru etichetarea corectă și cu o bu
nă rezistență a conservelor. în fie
care an (și cît de bine se știe a- 
cest lucru !), mii și mii de cutii in 
tră în circuitul comercial cu etiche
te puse anapoda sau complet dez
lipite, de nu mai știi ce-i înăuntru: 
fasole sau mazăre, ardei umpluți 
sau ghiveci călugăresc. Neglijența 
in ambalare creează neajunsuri nu 
numai celor care cumpără respec
tivele cutii pe ghicite, ci jjuce u- 
neori la dezasortarea magazinelor. 
„Mii de cutii de conserve fără e- 
tichotă — ne explica tovarășul To
ma Păun, directorul comercial al 
O.C.L. Alimentara Ploiești — sînt 
scoase din circuitul comercial 
livrate cantinelor și spitalelor, 
depozitele acestora ele 
iar la vinzare lipsesc", 
implicații care nu oot fi 
ușurință

Evident, una din căile ... __
pătrunderea unor asemenea amba
laje în magazine este exigența re- 
cepționerilor comerțului. Dar chiar 
cînd această exigență se manifestă, 
ea nu are întotdeauna consecințele 
așteptate. Elena Ianovici. economis
tă la I.C.R.A. Ploiești, ne-a relatat 
că toate cazurile supuse arbitraju
lui de către respectiva tntreorin- 

■ dere. cazuri în care era vorba de 
litigii privind ambalajele, au pri
mit, un .verdict avantajos pentru 
producător. Iată unul recent : In

dustria laptelui-Prahova a livrat 
brînză „Luduș" în burdușele ume
de, conturîndu-se pericolul iminent 
de a mucegai. Nu puteau fi puse in 
vînzare. S-a cerut marfă ambalată 
corespunzător, în burdușele uscate. 
Producătorul a refuzat, iar arbi
trajul Ministerului Industriei Ali
mentare (sub semnătura arbitrului 
șef N. Ionescu) a respins ca nefon- 
dată și minoră acțiunea comerțului, 
încercînd să apere întreprinderea 
din șubordinea ministerului, arbi
trul i-a făcut, de fapt, un deservi- 
ciu ; închizînd ochii la asemenea 
neglijențe, produsele nu cîștigă în 
atractivitate. Oare, pus în situația 
de a alege. In calitate de consu
mator, cel care a arbitrat în modul 
de mai sus ar cumpăra marfa am
balată necorespunzător ?

E drept, unii oameni lipsiți de 
Inițiativă, comozi în gîndire și ac
țiune — din industrie sau comerț 
— invocă, drept justificare a unei 
atari situații, zeci de stasuri, in
strucțiuni, norme care, chipurile, 
fac situația de nerezolvat. Posibil ea 
unele dintre acestea să se pună în- 
tr-adevăr de-a curmezișul. Dar nu 
încrucișarea brațelor poate duce Ia 
înlăturarea și soluționarea dificul
tăților, ci o atitudine combativă, 
fermă și eforturi conjugate pentru 
ca. și cu actualele posibilități, am
balajul să-și îndeplinească rolul de 
prezentator și componentă atracti; 
vă a fiecărui produs.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*
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Șl PERSEVERENȚA 
ÎȘI SPUN CUVÎNTUL
în adunarea generală pentru aprobarea planului 
pe acest an, cooperatorii din Gîrbovi, angajîn- 
du-se să depășească producțiile planificate, au 
chemat la întrecere cooperativele agricole

Cu prilejul adunării generale care a avut 
loc zilele trecute, membrii cooperativei agri- 

-cole din comuna Gîrbovi, județul Ilfov, ana- 
lizînd rezultatele obținute anul trecut și sar
cinile de producție pe anul 1970, au che
mat la întrecere pe toți cooperatorii din 
județ pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție pe anul în curs. In 
cadrul acestei întreceri, membrii cooperativei 
agricole din Gîrbovi și-au luat următoarele 
angajamente i creșterea producției globale 
cu 5 la șută față de plan, adică 2,6 milioane 
lei ; creșterea veniturilor bănești cu 3 la sută 
față de plan, ceea ce reprezintă circa 1 000 000 
lei. Aceste depășiri se vor realiza în special 
prin obținerea unor recolte medii peste pre
vederile de plan după cum urmează : la griu, 
de la 3 300 kg, la 3 500 kg la hectar; la po
rumb, de la 3 540 kg la 3 740 kg la hecțar ; 
la sfeclă de zahăr, de la 28 000 kg la 30 000 
kg la hectar. In zootehnie, producția de lapte 
de vacă va spori de la 2100 litri la 2 200 
litri de fiecare vacă furajată. Pe această 
bază cooperativa va valorifica în plus, față 
de contractele încheiate, următoarele canti
tăți de produse i 134 tone grîu, .418 tone po
rumb, 2 000 tone sfeclă de. zahăr, 100 tone 
legume, 70 hl lapte, 10 tone carne, 20 000 
de ouă. Livrînd cantități mai mari de pro
duse agricole la fondul de stat, cooperatorii 
din Gîrbovi vor contribui la o mai bună 
aprovizionare a populației cu produse agro- 
allmentare, vor asigura întărirea economică 
a cooperativei și creșterea propriilor lor ve
nituri.

O privire cît de sumară asupra recoltelor 
cjăre urmează a fi obținute în acest an atrage 
atenția asupra nivelului lor ridicat. S-ar pu
tea pune întrebarea : au aceste angajamente 
o bază reală ? Răspunsul este afirmativ. Da, 
la cooperativa agricolă din comuna Gîrbovi 
s-a acumulat o bogată experiență în ce pri
vește aplicarea metodelor înaintate de lu- 
drare a pămîntului șl de creștere a anima
lelor,. care face cu putință să se obțină, în 
’.bate sectoarele, producții mari și constante, 
indiferent de condițiile climatice. Și nu este 
vorba numai de nivelul atins, ci și de rezer
vele care există și care pot fi valorificate 
prin organizarea superioară a muncii, prin 
aplicarea măsurilor privind perfecționarea 
normării și retribuirii muncii. Aceste proble
me au fost discutate în profunzime de coope
ratori cu prilejul recentei adunări generale 
de dare de seamă și aprobare a planului de 
producție pe 1970. Cîteva din concluziile des
prinse sînt deosebit de semnificative.

Cifrele și faptele prezentate în adunare de 
tov. Marcel Dobra, președintele cooperativei 
agricole, dau o imagine clară a hărniciei și 
chibzuinței cu care țăranii cooperatori din 
Gîrbovi au știut și știu să gospodărească a- 
verea obștească, să lucreze pămîntul și să 
'obțină producții mari. La cultura griului, cu 
toate condițiile vitrege din anul trecut, ș-a 
obținut o recoltă medie de 3 829 kg de pe o 
suprafață de 800 ha. cu 629 kg la hectar peste 
plan. Ca urmare, s-au livrat în plus la fondul 
central al statului .300 tone grîu, iar coope
rativa s-a situat pe locul doi pe țară în ce 
privește nivelul producției la această cultură. 
Porumbul care s-a cultivat anul trecut pe 
2 120 ha a dat o recoltă medie de 6 025 kg la 
ha, cu 2 500 kg mai mult față de plan. La sfe
cla de zahăr s-a realizat 30 000 kg la ha. Re
zultate bune s-au înregistrat în legumicul
tura, în zootehnie și alte sectoare de activi
tate. De exemplu, ca urmare a sporirii pro
ducției' de lapte de vacă, s-au livrat în plus, 
față de prevederile contractuale, peste 80 000 
litri. Din valorificarea, produselor s-a obținut 
un venit de 31 334 000 lei, cu 2 600 000 lei mai 
mult față de plan. Acest lucru a făcut posibil 
ca valoarea zilei-muncă să ajungă la peste 
30 de lei, din care 24 lei în bani, la care se 
adaugă retribuția suplimentară care, de ase
menea, se ridică la sume însemnate. La aceste 
rezultate o contribuție însemnată au adus-o 
mecanizatorii care au lucrat zi și noapte a- 
tunci cînd a fost nevoie. t

Iată deci pe ce se bazează cooperatorii din 
Gîrbovi cînd se angajează să. sporească pro
ducția și să livreze, peste plan, cantități în
semnate de' produse. Bineînțeles, pentru rea
lizarea angajamentelor, în adunarea generală 
au fost analizate, pe larg, rezervele de spo
rire a producției. Ei și-au propus să folo
sească cu și mai multă chibzuință pămîntul.

să aplice riguros măsurile agrozootehnice. 
Valoarea producției globale In acest an se ci
frează la 43 459 000 lei, din care 8 692 000 lei 
se vor reține pentru fondul de acumulare. Va 
crește și venitul cooperatorilor. Valoarea unei 
norme convenționale va fi de 32 lei, din care 
25 lei în bani.

Din dezbaterile care au avut loc în cadrul 
brigăzilor și fermelor de producție, în Orga
nizația de partid și . în adunarea generală 
s-a desprins faptul că, deși în majoritatea 
sectoarelor de producție planul a fost depășit, 
ceea ce a dus la obținerea unui venit supli
mentar de 2 600 000 lei, mai sînt încă sufici
ente rezerve de sporire a producțiilor. Noile 
.măsuri stabilite de partid și concretizate în 
hotărîrea Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, privind 
organizarea, retribuirea și normarea-muncii, 
creează un cadru favorabil pentru obținerea 
unor rezultate și mai bune în producție. In 
cuvîntul lor, cooperatorii au apreciat rezul
tatele bune obținute, dar au scos în evidență 
și au criticat unele neajunsuri care au exis
tat în activitatea de producție.

S-a subliniat, între altele, că există dife
rențe mari'de producție între brigăzi și echi
pe. Astfel, la, cultura griului, în timp ce bri
gada condusă de Ion Mihai a obținut cîte 
3 917 kg ,1a ha, brigadă condusă de Dumitru' 
Ovidiu a realizat cu 450 kg la ha mai puțin. 
La porumb diferența de producție între bri
găzi ă fost de peste 1 000 kg la ha. La floa- 
rea-soarelui nu s-a realizat producția plani
ficată de către unele brigăzi în medie cu 
400—600 kg la ha. Asemenea situații există 
și în sectorul zootehnic și în legumicultură.

Rînd pe rînd, In cuvîntul lor, Ion Mihai, 
brigadier, Stan Gheorghe, îngrijitor de ani
male, Vasile Alexandru, șef de echipă, Gheor
ghe Ioniță, secretarul comitetului de partid 
din cooperativă, Ion Tudor și Constantin 
Neagu, șefi de echipă, Capra Antipa, ajutor 
de șef de fermă Ia legume, și alțiî ău apreciat 
rezultatele bune obținute, au atras atenția 
asupra lipsurilor ce au existat în activitatea 
unor cooperatori și membri ai consiliului de 
conducere, a specialiștilor și au 
sînt suficiente rezerve pentru . 
rezultate și mai bun?..

Pentru înfăptuirea întocmai a 
producție și. a angajamentelor luate, coope
ratorii au stabilit o seamă de măsuri tehnico- 
organizatorice și economice. Se va acorda o 
atenție și mai susținută extinderii lucrări
lor mecanizate, se vor administra cantități 
mai mari de.. îngrășăminte chimice și natu? 
rale, se va extinde suprafața irigată, se va 
acorda o atenție mai mare fermelor de ani
male și legumicole pentru a se înlătura toate 

. deficiențele ce au existat pînă acum.

.apreciat' că 
a se obține

Este îmbucurător să constatăm că, 
în ultima vreme, gospodărirea ju- 

' dicioasă a „aurului verde" — pro
blemă pe care conducerea partidului 
a. subliniat-o în repetate . rînduri — 
a devenit cuvînt.de ordine al activi
tății curente în numeroase unități de 

s industrtalizâre a lemnului. Semnifi
cativ pentru dimensiunile 
cării superioare a 1-.... -I
este că, prin spo
rirea ' ponderii

care 
prelu- 

lemnului 
grad de 

ri- 
dintr-un 

cub de 
fabrică 

r___ i căror
valoare este cu 3 
la sută mai mare 
decit în 1969. 
Mai convingător 
este faptul că, in 
acest an,, cu toa
te că valoarea 
producției globale 
a M.I.L. ■ va creș
te cu 600 milioa
ne lei față de a- 
nul trecut, volu
mul de 
scos din pădure 
va fi 
400 000 
mic.

Sint 
ror i 
re impune un. e- 
fort comun, per
manent și e- 
ficace din partea 
tuturor 
velor de 
tori, 
unde 
în cercetare, în 
fabrică, în uni
tățile de exploa
tare, cere o ex
tindere rapidă, o 
generalizare fruc
tuoasă ' a tot ce 
este bun cîști
gat într-o uni
tate, sau. alta. E- 
xistăt oare, pes
te. tot o înțele
gere deplină a acestor 
Care este cota, de .participare e- 
fectivă a fiecărei unități de in
dustrializare a lemnului la acțiu
nea de valorificare superioară a ma-

rirea 
produselor, 
asigură 
crarea 
Ia uh 
complexitate 
dicat, 
metru 
lemn se 
produse a

aglomerate din lemn și plăci fibro- 
lemnoase, produse care asigură un 
grad ridicat de valorificare a masei 
lemnoase, mai ales a deșeurilor, du- 
cînd, în final,' chiar la înlocuirea 
lemnului ■ masi v - în- fabricarea anu
mitor sortimente.

Am pus „față în față", două cîte 
două, 4 unități producătoare de 
PAL ți' PFL, care au același

despre problema 
economisirii

si valorificării
9

profil de fabricație și o dotare teh
nică identică, deci posibilități asemă
nătoare de producție. Sub ' aspectul, 
gradului de valorificare a lemnului, 

....„ ____________ ________ __ al consumurilor specifice, decalaje-
sei lemnoase ?. Iată, puse față în față, . le apar însă destul de vizibil, așa 

cum se vede din tabelul de mai jos.cîțeva unități producătoare de plăci

'. ,1 . ■ ../ ■'
'Unitatea

Consum specific 
realizat. în 1969

Consum normat 
1970

Total 
mc/tone

din care
' deșeuri ’/•

Total din care
mc/tona deșauri “/«

Fabrica P.A.L. Gherla 2.035 14 2,100 19
Fabrica P.A.L. Tg. Jiu 2.464 40 2,450 42
Fabrica P.F.L. Comânești 2,341 35 2.350 49
Fabrica P.F.L. Pitești. 2,219 65 2,250 70

mc deșeuri, că industria cherestelei 
depășește eu mult această cifră. Ce 
s<i întîirrplă cu aceste cantități im-

Dacă în urmă cu 6-7 ani, cînd au 
fost puse în funcțiune aceste unități, 
.între rețelele .lor de fabricație nu ................ — _________.__ ......

- existau, decit diferențe-siieiaseinnato.v, 1 j.jresipn'ante. .de.deșeuri ? Așa c.um am 
acum, .acestea sint; substa.nțiâl..gcl)im- 
l.Jate de ,1a;.,o unitate la alta, Astfel, 
L'onsțațăm, că în timp ce unele uni
tăți au trecut hotărît la înlocuirea 
lemnului masiv — adică a lobdelor 
—’ cu deșeuri, fără ca prin aceasta 
-ă fie afectata, .calitatea fabricației,.

.altele mențin in. rețetele de fabrica
ție procente ridicate de lobde, în loc 
să treacă .hotărît la folosirea deșeu
rilor.

Pe ce aducem cu atîta insistență 
în discuție această problemă a uti
lizării deșeurilor de lemn? Anual, 
din procesul de industrializare, a 
lemnului rezultă cantități impre
sionante de deșeuri, care ajung 
pînă la 50 la sută din masa lem
noasă intrată în fabricație. Cal
culele arată că numai industria pla
cajului și furnirului a dat în anul 
trecut o cantitate de peste 320 000

aflat din .discuțiile purtate în .între-, 
prinderi și la Ministerul Industriei 
Lemnului, o parte sînt folosite pen
tru industria celulozei și hîrtiei, alta 
pentru industriile de PAL și PFL 
șî. in sfîrșit, o importantă canti
tate se risipește ori se. utilizează 
drept combustibil' De fiecare dată, 
destinația industrială a deșeurilor este 
Insă în raport direct cu priceperea 
gospodărească a conducerilor de în
treprinderi de a scoate cit mai mul
te produse din fiecare mc de lemn 
intrat pe poarta fabricii.

Cum se prezintă, din acest unghi, 
situația arătată în tabel ? Fabrica 
de plăci fibrolemnoase din cadrul 
C.E.I.L. Pitești este unitatea care se 
detașează vizibil, în ce privește în
locuirea lemnului masiv cu deșeuri. 
Spunem aceasta, cunoscînd că și aici, 
la fel ca la unitatea similară din

Comânești există o rețetă de fabri
cație acoperitoare, care permite uti
lizarea în continuare a lemnului ma
siv în proporție de pînă la 60 la 
sută. Socotind ca depășită o aseme
nea rețetă, fabrica . piteșteană a re
nunțat, treptat, la cantități din. ce 
în ce mai mari de lemn masiv pen
tru producerea plăcilor fibrolem
noase, realizîndu-se o economie re

lativă de masă 
lemnoasă, numai 
în anul trecut, de 
peste 25 000 mc, în 
timp ce la Comă- 
nești a apărut — 
în aceeași perioa
dă — o depășire 
a consumului e- 
fe'ctiv cu cîteva 
mii mc de lemn.

Cum se vede, 
departe de a cons
titui o falsă pro
blemă — în mod 
surprinzător am 
auzit și replici de 
genul i „Chiar da
că nu folosim de- 
șeurile la PAL și 
PFL, să știți că 
ele nu se pierd, 
se consumă, în 
ultimă instanță, 
pentru combusti
bil I" — utilizarea 
deșeurilor în pro
duse stratificate 
capătă o valoare 
practică imediată, 
care se face sim
țită în mod direct 

' și în consumurile 
specifice și, în fi
nal, în cheltuieli
le materiale de 
producție. Cît pri
vește acest ■' ultim 
aspect concluden
tă este compara
rea costurilor ma
teriale de pro
ducție pe tona de 
produs Ia Pitești 
și la celelalte uni
tăți de plăci fi
brolemnoase. Bu
năoară, dacă chel
tuielile cu mate

ria primă pe tona de produs la Pi
tești erau în trei trimestre ale anu
lui trecut de 535 lei, la celelalte uni
tăți similare volumul lor se ridică 
la 670—700 lei. In același timp, nu 
mai puțin important este de amin
tit că folosirea unui volum tot mai 
mare de deșeuri influențează favo
rabil și productivitatea muncii, prin 
eliminarea operației de măcinare a 
lemnului pentru producția de PAL 
sau PFL și reducerea simțitoare, în 
acest fel, a consumului de manope
ră. Este suficient să amintim, de 
pildă, că în anul trecut la Fabrica 
de plăci aglomerate din Tg. Jiu, 
care a folosit în materia primă 40 
la sută deșeuri, productivitatea fi
zică a muncii a fost cu aproape 10 la 
sută mai mare decit la fabrica si
milară de la Gherla, care a utilizat 
numai, 14 la sută deșeuri.

Ne-am oprit doar asupra cîtorva 
criterii de comparație privind gra- 

~dul de'valorificare a materiei prime 
în fabricarea plăcilor fibrolemnoase 
și a plăcilor aglomerate din lemn. 
Analiza rezultatelor obținute pînă 
în prezent în cele patru fabrici, pu- 
nînd în evidență rezultatele bune 
consemnate la Pitești și Tg. Jiu, ri
dică, totuși, o serie de întrebări : de 
ce nu sînt generalizate aceste rezulta
te, de ce experiența acumulată de-a 
lungul anilor în anumite unități ră- 
mîne necunoscută, nu circulă, nu este 
fructificată cu. maximă operativita
te? Desigur, o mare răspundere are 
Ministerul Industriei Lemnului, care 
ar trebui să inițieze un schimb de 
experiență în acest sens, să oblige 
toate întreprinderile care lucrează în 
condiții similare să . se alinieze în 
cel mai scurt timp la nivelul bune
lor rezultate apărute în sectorul lor. 
Uneori, în loc ca unitățile să fie de
terminate prin normele de consum 
fixate să treacă la înlocuirea lemnu
lui masiv cu deșeuri, în fabricarea 
produselor stratificate, se stabilesc 
consumuri specifice nestimulatoare, 
largi, ușor de realizat, uneori cu 
mult peste normele C.S.P. O revi
zuire riguroasă a normelor de con
sum — așa cum s-a indicat la ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969 — ar asigura mari economii de 
masă lemnoasă, ar crea premise 
pentru a se șterge discrepanțele care 
există între întreprinderile similare, 
în privința gradului de valorificare 
a „aurului verde".

Nu încape îndoială, însă, că pozi
ția în „clasamentul" valorificării 
lemnului trebuie pusă In directă le
gătură, poate în primul rînd, cu 
oamenii acestor fabrici, cu modul 
în care ei înțeleg să pună în 
valoare rezervele existente în a- 
cest domeniu. O ofensivă pe un front 
larg împotriva risipei de lemn, in
diferent de natura ei, ar permite ca 
în aceste întreprinderi să fie econo
misite anual zeci și zeci de mii d» 
metri cubi de masă lemnoasă.

Viorel SALAGEAN

gn primăvara anu
lui trecut, pe rampa 
de descărcare din de
pozitul „Cernele" 
întreprinderii 6 
strucții Craiova 
prezent unificată 
l.S.C.M.-Craiova),
descărcau circa 15 tone 
de bitum, pe care l-a 
luat în primire șeful 
de depozit Constan
tin Derueșteanu. Bi
tumul a rămas pe 
rampă pînă în vară, 
cînd au început căldu
rile mari. Un control 
al organelor econo- 
mice-financiare a con
statat că el începuse 
să se degradeze șl a 
indicat conducerii 
treprlnderii să ia

gente măsuri pentru 
buna conservare și 
păstrare a lui. Nu s-a 
întreprins însă nimic. 
In toamna trecută, la 
indicația directorului 
întreprinderii, Ion Bo- 
tofei, a fost excavată o 
groapă suficient de în
căpătoare în care a 
fost aruncat bitumul 
ce se degradase com
plet. Acum urmează 
să se întocmească acte 
împotriva celor vino- 
vați de distrugerea u- 
nor valori
ale statului și să fie 
obligați să
cu vîrf și îndesat. A- 
viz amatorilor: negli
jența și nepăsarea 
costă I

Cum ieși din Urzl- 
ceni șl apuci drumul 
spre Gîrbovi îți apare 
tn față un peisaj pu
țin obișnuit pentru a- 
notimpul în 
găsim. Pe 
cooperativei 
din Manasia, 
întind pe 
chiar sute de hectare, 
cocenii de porumb foș
nesc în bătaia vîntu- 
lui. Doar caprele săl
batice se simt în 
voia lor, deoarece gă
sesc hrană din belșug. 
Să zicem că.sălbăticiu
nile au cîștigat din 
faptul că, în toamnă, 
nu s-au tăiat 
cocenii de

și strîns 
porumb.

Dar au păgubit coope
rativa și membrii ei. 
Și încă de două ori. 
Prima — pentru că a- 
cest furaj, atit de ne
cesar animalelor coo
perativei și ale coope
ratorilor, se degradea
ză. A doua — pe te
renurile respective nu 
au putut fi făcute ară
turi de toamnă, ceea 
.ce, evident, va avea 
urmări negative asu
pra viitoarei 
In aer adie 
primăvară, 
sediul cooperativei 
gricole din Manasia 
trebui să bată un vln- 
ticel pentru a risipi 
indolenta.

întors
cu paguba

Florea CEAUȘESCU

Brașovia" ?

întrucît 
procent

planului de

cuptoarelor tunel de la Combinatul de porțelan din Cluj

(Urmare din pag. I)
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Desigur, toate aceste corective ope
rate la timpul potrivit au degrevat 
planul de investiții al acestui an de 
o seamă de cheltuieli, permițînd o- 
rientarea respectivelor fonduri că
tre alte obiective productive. De
egală importanță este și faptul că re
nunțarea din vreme, la unele lucrări 
inutile sau prevenirea unor supra
dimensionări și exagerări au creat 
posibilitatea economisirii unui în
semnat volum de forță de muncă și 
mijloace tehnice, cu ajutorul cărora 
poate fi accelerat ritmul lucrărilor pe 
alte șantiere. Din aceste considerente 
economice, organele Băncii de In
vestiții vor activa în acest an cu și 

mai multă hotărîre pentru reduce
rea ponderii lucrărilor de construe-, 
ții-montaj în totalul investițiilor. 
Oricît de mari vor fi rezervele pe 
care le vom identifica cu ocazia con
trolului și verificării documentațiilor 
de execuție, consider că succesul în 
acțiunea de reducere a ponderii lu
crărilor de construcții-montaj tre
buie asigurat, în primul rînd de in
stitutele de proiectare. Pornind de la 
acest imperativ, legea privind organi
zarea, planificarea și executarea in
vestițiilor, recent aprobată de Ma
rea Adunare Națională, precizează 
sarcinile și răspunderile concrete 
care revin fiecărui factor, dar în 
special organizațiilor de proiectare, 
in vederea diminuării volumului lu
crărilor de construcții, implicit a 
prețului lor de cost.

Din acest punct de 
ma trebuie amorsată 
de pregătire a investițiilor.. Atunci 
este necesară o atenție deosebită 
fundamentării temeinice a fiecărui 
obiectiv, justei dimensionări a supra
fețelor și voiumelor, în strictă con
cordanță. cu necesitățile reale ale 
investiției în ansamblul său. Consi

vedere, proble- 
încâ din faza

stanță, toate acestea determină im
plicit înțîrzier.eă execuției și chiar 
amînarea termenului de punere în 
funcțiune. Bineînțeles, eforturile pro- 
iectanților trebuie să se bucure de
tot sprijinul titularului și beneficia
rului lucrării de investiții ; pe baza 
temelor de proiectare furnizate de a- 
cești factori de răspundere, vor

CU MAI PUȚINA
CHELTUIALA

der că aplicarea legii privind '.orga
nizarea, planificarea și executarea 
investițiilor, care interzice începerea 
lucrărilor în condiții derogatorii, pe 
bază de proiecte fragmentate sau 
neaprobate, va permite înlăturarea 
cheltuielilor suplimentare în cons
trucții, generate de necunoașterea 
tuturor datelor tehnologice și care, 
de regulă declanșează inevitabilele 
valuri de modificări pe parcursul 
execuției, ceea ce generează risipă de 
fonduri și de muncă. In ultimă in

dimensionate halele de producție, ele
mentele de rezistență, vor fi stabi
lite soluțiile de finisaje etc. De a- 
ceea, din capul locului factorii amin
tiți trebuie să elimine complet con
dițiile care nu sînt izvorîte din ne
cesități tehnice reale, ca, de exem
plu. spații prea mari între mașini, 
evaluări exagerate pentru' încărcă
rile de utilaje luarea în' considerare 
a unor perioade prea : lungi de sto
care în secții și depozite și prevede
rea de poduri rulante in' cazuri cînd

* Vwg

Foto i Gh. Vințilă

se pot folosi mijloace de transport 
mai ușoare Montarea în aer liber a 
utilajelor și instalațiilor va trebui 
adoptată cu mai mult curaj și pre
văzută în toate cazurile în care este 
posibilă funcționarea lor fără a fi 
amplasate în interiorul unei clădiri.

Deși de multă vreme se vorbește 
de eliminarea exceselor arhitecto
nice, pe alocuri se mai prevăd, prin 
proiecte, finisaje exagerate, nejusti
ficate de necesitățile de ordin tehno
logic. La unele capacități de pro
ducție aflăte în construcție, la uzina 
„Tehnofrig“-Cluj, bunăoară, s-a sta
bilit inițial finisarea fațadelor cu 
plăcuțe ceramice ■ și tșrasit. înlocui
rea acestora cu finisaje obișnuite a 
determinat o economie de circa 
300 000 lei ; finisaje migăloase; costi
sitoare au fost prevăzute și la secția 
de ambalaje din cadrul întreprinde
rii de industrializare a cărnii Me
hedinți — . de circa 300 000 lei — ca 
și Ia stația de tratare din cadrul lu
crărilor de alimentare cu apă (bene
ficiar t Consiliul popular județean 
Arad) — de circa 350 000 lei. De ase
menea, se constată că se tencuiesc în 
mod nejustificat unele elemente de 
construcții, chiar și cele prefabri
cate, că nu se utilizează în unele ca
zuri zidăria netencuită — nici mă
car la depozitele de materii prime 
și materiale — iar hetoanele apa
rente, care în străinătate se execută 
pe scară.largă, nu au căpătat încă la 
noi în țară o extindere . suficient de 
largă. Aserhenea excese duc în mod 
cert la umflarea costului lucrărilor

de construcții. Tot atît de adevărat 
este și faptul că prin supralicitarea 
unor soluții de finisare învechite, 
greoaie sau’ excesiv de pretențioa
se, în raport cu condițiile tehnolo
gice în care vor funcționa noile o- 
biective, blochează un mare număr 
de muncitori, îndeosebi în partea fi
nală a anului cînd, dintr-o defec
tuoasă planificare a punerilor în 
funcțiune,, apare frecvent o lipsă a- 
cută de forță de muncă.

M-am referit, bineînțeles, numai Ia 
cîteva din direcțiile în care trebuie 
acționat spre reducerea volumului de 
construcții și, pe această cale, pen
tru diminuarea duratelor de. execuție 
a noilor obiective și capacități pro
ductive. Volumul sporit de investiții 
alocat în acest an, dar mai ales cel 
preconizat pentru perioada următoa
re,'implică, în mod hotărît, o înaltă 
responsabilitate în gospodărirea a- 
cesțor fonduri din partea tuturor fac
torilor care concură la realizarea 
investițiilor, o atenție deosebită pen
tru fructificarea cu maximum de re
zultate a fiecărui leu cheltuit, pen
tru materializarea investițiilor în 
obiective industriale care să înceapă 
să producă într-un timp cît mai scurt 
posibil. Experiența ultimilor ani a 
dovedit că numai prin desfășurarea 
unei acțiuni continue, pe tot par
cursul realizării lucrărilor de Inves
tiții vom putea transpune în viață 
indicațiile partidului privind reduce
rea ponderii lucrărilor de construc
ții în totalul Investițiilor.

In luna trecută, șase 
unități industriale din 
orașul Cluj au înregis
trat 27 refuzuri din 
partea beneficiarilor, 
pentru calitatea neco
respunzătoare a pro
duselor, în valoare de 
1,5 milioane lei, în 
creștere față de tuna 
precedentă. „Cap de 
listă" sint unitățile a- 
parținînd Centralei in
dustriale a minelor de 
fler și nemetalifere 
Cluj, cu 13 refuzuri, 
în valoare de 589 000 
lei. Au fost respinse la 
plată, bunăoară, de că
tre Combinatul side
rurgic Galați 4 400 tone 
calcar, livrat de carie
ra Cuciulat, avînd o 
granulație mai mare 
decit cea prevăzută în 
contract. Conducerea 
carierei a fost obligată 
să trimită la beneficiar 
15 muncitori pentru ca- 
librarea pietrei. Uzina 
„Steagul roșu“-Bra- 
șov a reclamat calita-

tea a 1279 tone nisip 
simplu spălat, expediat 
de exploatarea minie
ră Aghireș, 
conținea un 
prea mare de impuri
tăți. Unitățile Combi
natului textil Cluj se 
află și ele în culpă. 
I.C.R.T.I. Bacău a o- 
biectat asupra calității 
a 100 de' paltoane pen
tru femei, pe motiv că 
stofa nu corespunde cu 
mostra omologată. La 
toate aceste refuzuri, 
unitățile in cauză au 
consemnat, desigur, 
cheltuieli suplimentare 
pentru recondiționarea 
produselor sau con
ducerile lor au fost 

•nevoite să diminueze 
prețul produselor. Ci
ne va suporta aceste 
pierderi ? In nici un 
caz ele nu trebuie să 
afecteze beneficiul în
treprinderilor, ci sala
riul factorilor respon
sabili pentru calitatea 
nesatisfăcătoare a 
produselor.

*

Din Brașov, ingine
rul Cornel Todor șl 
subinginerul Ioan To
dor, laureat al Pre
miului de Stat, ne-au 
Informat printr-o scri
soare că sînt autorii a 
trei modele noi de ma
șini destinate multipli
cării documentelor de 
birou și lansării meca
nizate a documentației 
tehnologice în fabrica
ție. Una dintre mașini, 
denumită ,)Brașovia“, 
a fost prezentată re
cent în cadrul unui 

' simpozion ținut la Bra
șov. Mașina expusă a 

. trezit interes și, ca a- 
tare, mai multe insti
tuții și întreprinderi 
au înaintat comenzi. 
Pînă aici veștile sint 
îmbucurătoare. „Cu 
toate că au trecut mai 
bine de 6 luni de la 
realizarea mașinii — 
relatează autorii scri
sorii — nici pînă în 
prezent nu există cer
titudinea că ea va pu
tea. fi fabricați. Pri
mele exemplare le-am 
executat în uzina „Hi-

dromecanica". Deoa
rece asemenea mașini 
nu intră în profilul în
treprinderii, uzina,' pe 
bună dreptate, nu poa
te accepta, fabricarea 
lor în serie'. Faptul că 
deocamdată seria este 
mică, șansele de a in
tra în profilul de fa
bricație al unei între
prinderi constructoare 
de mașini sînt și ele 
mici".

Ne punem întreba
rea dacă economia na
țională are nevoie de 
aceste mașini sau nu? 
Răspunsul logic este ' 
cel afirmativ. într-a- 
devăr, e nevoie de a- 
ceste , mașini, dovadă 
fiind comenzile înain
tate de diverși benefi
ciari, precum și faptul 
că mașini de acest fel 
se importă curent. 
Specialiștii brașoveni 
continuă să-și ofere 
serviciile de a prelua 

• toate sarcinile de pu
nere în fabricație a a- 
cestui produs, pind la 
execuția de serie. Cine 
le va da concursul ?

cuv%25c3%25aent.de
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TONAJ
ale cercetării 
domeniu al

emisă. Ma 
hotărîrea Consi- 

de Miniștri pri-

a știinfei Structuri deficitare
CHIMIA
DE MIC la organizarea și

țcinema

sale.

\

crucială — 
Menținerea

diplomatic, 
prilejul vernisa- 
au rostit alocu- 
prof. dr, docent 
Popovici, Harry

în primul rind, 
vieții culturale 

‘ i care

din România au

REVISTELE LOCALE DE CULTURĂ0 sarcină de prim ordin

Omniprezența chimiei 
este determinată de mu
tații tehnologice calitative, 
care afectează valențele 
cele mai diverse ale eco
nomiei naționale. ■ Astfel, 
paralel cu creșterea indus
triei chimice de bază, se 
impune dezvoltarea și di
versificarea chimiei fine 
și de mic tonaj. Aceasta 
din urmă are ca obiect 
producerea de substanțe 
foarte utile. în cantități de 
„numai” cîteva sute (sau 
mii) de tone. Dacă la ni
velul economiei naționale 
necesarul unei substanțe 
anume pare „infim”, mul
titudinea de produse de a- 
cest fel însumează canti
tăți impresionante, care ar 
necesita importante chel
tuieli valutare.

încercînd să- definim 
mai precis domeniul de 
utilizare a produselor de 
mic tonaj vom vedea că 
ele sînt prezente îndeosebi 
în industria textilă, sub 
formă de agenți de finisare 
(substanțe menite să con
tribuie la îmbunătățirea 

» aspectului stofelor) și de 
lianți (pentru pigmenții fo
losiți la imprimare). înlo
cuind unele materiale „cla
sice" în diverse aplicații, 
grație posibilităților de 
prelucrare comodă și pro
prietăților fizico-chimice, 
ele pot fi întîlnite ca a- 
genți de apretare a texti
lelor, ca lianți pentru cre- 
tarea hîrtiei sau sub for
mă de mase plastice, prin
tre care sticla „plexi”. Fără 
a fi exhaustivă, această 
trecere în revistă sugerea
ză multiplele utilizări ale 
unor atari produse.

Se știe că, în general, 
rentabilitatea producției, 
cu precădere în industria 
chimică, se află în raport 
de proporționalitate cu vo
lumul acesteia și invers 
proporțional cu numărul 
de produse. în aceste con
diții, pentru producția de 
mic tonaj se impune o me
todologie capabilă să rezol
ve problema 
rentabilitatea.
unui tempo adecvat cerin
țelor tot mai presante ale 
industriei implică urgențe 
care nu pot fi rezolvate 
satisfăcător în cadrul or
ganizatoric existent. Opera
tivitatea și mobilitatea 
funcțională ale sistemului 
cercetare-producție pot fi 
asigurate numai pornind 
de la o structură suplă, 
care să îngăduie asimilarea 
rapidă a produselor de mic 
tonaj.

Cu concursul unora din
tre specialiștii Institutului 
„Chimigaz“-Mediaș, am 
putut lămuri cîteva aspec-

te esențiale 
din acest 
chimiei tehnologice. Ing. 
Marius Begheceanu, șeful 
secției monomeri și poli
meri, consideră, de pildă, 
posibilă simplificarea tra
iectoriei unui prodps de 
la faza de cercetare la cea 
de producție :

— Pe baza experienței 
de laborator și a similitu
dinilor tehnologice, în mul
tiple cazuri se poate evita 
faza-pilot. Acest coeficient 
sporit de cutezanță și, im
plicit, de risc este îndrep
tățit de cantitățile relativ 
reduse de substanțe care 
se produc. în ceea ce pri
vește valorificarea cerce
tării ar fi util ca în pro
cesul de transfer spre pro
ducție să se renunțe la fi
liera cunoscută — studiu 
tehnico-economic, proiect 
de execuție a utilajelor 
necesare etc. Această me
todologie s-ar putea apli
ca, cu un efort minim, în 
întreprinderile existente. 
Mai mult, cheltuielile pe 
care le implică asimilarea 
de către producție a cer
cetării — mă refer la a- 
daptările de utilaje — ar 
putea fi acoperite din pla
nul de investiții. Accepta
rea acestor considerente 
pledează pentru crearea u- 
nor fabrici profilate pe 
producția substanțelor de 
mic tonaj. Concepute cu 
linii de fabricație paralele, 
cu posibilități de autouti- 
lare sporite, aceste fabrici 
ar constitui un cadru pro
pice pentru structura or
ganizatorică propusă. Fap
tul că foarte multe pro
duse necesită aceleași uti
laje, cu modificări minore, 
justifică un atare experi
ment.

Schimbarea opticii în 
ceea ce privește cercetarea 
nu trebuie considerată ca 
o concesie făcută persona
lului din acest domeniu. 
Trebuie să se înțeleagă că 
este vorba, de fapt, de o 
investiție necesară econo- 

. miei.
— Circulă o „teorie” po

trivit căreia cercetarea 
produselor de mic tonaj ar 
costa mai puțin decît a- 
ceea a produselor de mare 
tonaj, raportîndu-se meca
nic volumul cheltuielilor 
la cel al producției, ne 
spune chimistul Augustin 
Belea, șeful sectorului mo
nomeri. Lucrurile nu stau 
tocmai așa. Tocmai pentru 
că cheltuielile se raportea
ză la o producție relativ 
mică, recuperarea cerce
tării nu se face repede și 
nimeni nu este interesat să 
contracteze „astfel” de lu
crări. Acest factor mode-

rator al afirmării produse
lor în circuitul producției 
naționale poate fi anihi
lat numai creîndu-se un 
regim preferențial, în
tr-un sistem de stimulare 
bine precizat, al unor a- 
tari cercetări.

Ing. Vasile Duma, direc- . 
torul institutului, este 
părere că dificultățile 
tîmpinate în procesul 
valorificare a cercetărilor, 
în primul rînd în relațiile 
cu unitățile care experi
mentează soluțiile propuse, 
rezidă în necorelarea pla
nurilor partenerilor. Din a- 
cest motiv, de exemplu, la 
Combinatul chimic Craiova 
lucrările legate de metile- 
til-piridina se tergiversea
ză în mod nejustificat de 
o bună bucatfă de vreme.

Dezbaterea problematicii 
acestui domeniu a declan
șat multiple idei, valabile 
pentru o sferă mult mai 
largă de investigație știin
țifică. Mărirea vitezei de 
rezolvare a tematicii pro
puse, deci ridicarea eficien
ței cercetării însăși, cere 
conlucrarea permanentă în
tre informare, cercetare, 
proiectare, investiții, pro
ducție, deșfacere — ele
mentul cointeresării asigu- 
rînd parcurgerea firească a 
acestor verigi. Recenta Le
ge pentru organizarea acti
vității de cercetare științi
fică oferă posibilități opti
me de desfășurare a cerce
tărilor. In același spirit au 
fost elaborate și alte acte 
normative, care au prece
dat legea. Se constată însă 
că, deși printr-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, 
unităților de cercetare li se 
crease posibilitatea de a 
importa aparatură științifi
că direct de la firma pe ca
re o indicau, menținerea 
unei practici necorespunză
toare nu a dus la mărirea 
vitezei de rezolvare a co
menzilor. Se impune, deci, 
o reformulare a instrucțiu
nilor de aplicare a hotă- 
rîrii, Jn spiritul ideii în 
care a fost emisă. Mai 
mult, 
liului 
vind obținerea fără repar
tiție a materialelor nece
sare institutului este pur și 
simplu inoperantă în condi
țiile practicii existente. Re
vizuirea unor ;aspecte ale
cadrului organizatoric al 
cercetării, ,înlr-o. pianieră 
care să ateste o profundă 
cunoaștere a realității, ar 
asigura progresul constant 
și rapid în problemele spe
cifice investigației științi-

Victor VULPE

Un fragment de rocă 
lunară a fost expus 

în sala Dalles 
din Capitală

Un fragment de rocă 
lunară, de dimensiunile 
unui ou, se află de 
miercuri la București. 
Mica piatră cenușie, cu 
reflexe diamantine, con
stituie unul din eșan- 
tioanele de sol lunar , 
culese în iulie 1969 de 
echipajul navei spațiale 
„Apollo-ll“ din Marea 

, Liniștii. Roca este pre
zentată în sala Dalles 
de către Consiliul pen
tru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științi
fice și Universitatea 
populară București, cu 
concursul Administra
ției naționale pentru 
aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic din 
S.U.A. Tot aici 'sînt ex
puse instantanee foto 
de la prima și istorica 
întîlnire a omului 
satelitul natural 
Pămîntulul.

La festivitatea 
zionată de prezentarea 
rocii lunare au partici
pat acad. Remus Rădu- 
leț, rectorul Universită
ții populare, prof. univ. 
dr. docent Mihail Ghel- 
megeanu, vicepreședin-

cu 
al

oca-

te al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice, 
personalități ale vieții . 

. științifice și culturale, 
reprezentanți ai Comi- 

. tetului de Stat pentru 
Cultură' și Artă, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, 
prezențț membri ai cor
pului

Cu 
jului 
țiuni 
Călin 
Barnes, consilier al Am
basadei S.U.A. la Bucu
rești, și dr. John A. 
O’Keefe, șef adjunct la 
laboratorul de studii 
planetare pentru fizică 
spațială de la centrul 
Goddard de zbor spa
țial, aparținînd N.A.S.A,

Expoziția poate fi vi
zitată zilnic, pînă la 21 
februarie, " între orele 
10 și 18.

★
cursul serii, dr. 

A. O’Keefe a con-
Tn

John 
ferențiat în sala Dalles 
pe tema „Mostre luna
re și originea Lunii”.

(Agerpres)

teatre
0 Filarmonica de stat „George Enescu" 
Român — sala Studio): Recital de pian 
Luminița Ghencea și recital de violă 
Adriana Filip — la pian Silvia Vasilescu — 20. 
a Opera Română: Lacul lebedelor — 19,30.
0 Teatrul de operetă: Singe vienez — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Carăgiale" (sala Comedia): 
Cine ești tu? — 19,30; (sala Studio) : Travesti — 19,30. 
0 Teatrul de comedie: Mandragora — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu): Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru): Othello —
19.30, (sala Studio): Dialog despre dragoste — 20. 
e Teatrul 
o Teatrul 
O Teatrul 
— 18,30.
0 Teatrul
19.30.
o Teatrul

(la Ateneul 
susținut de 
susținut de

Mic: Primarul lunii și iubita sa — 20. 
Giulești: Nunta lui Figaro — 19,30.
„Ion Creangă": Umbra doctorului Nagvan 

evreiesc de stat: Căutătorii de noroace —

______  satiric muzical „C. Tănase” (sala Savoy): 
Varietăți — 19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Nlcuță... la Tănase — 19,30.
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Aprecnnd amploarea pe 
care a luat-o în ultimii ani 
investigația științifică 
rîndurile studenților, 
nisterul învățămîntului 
Uniunea asociațiilor 
dențești " 
elaborat un regulament cu 
privire la organizarea și 
desfășurarea acestei activi
tăți, ca parte integrantă 
a procesului instructiv-edu- 
cativ. El subliniază, prin
tre altele, scopul muncii 
de cercetare desfășurată 
de studenți — aprofundarea 
și lărgirea orizontului lor 
profesional-științific, culti
varea aptitudinilor în di
ferite domenii de activi
ste, dezvoltarea capaci
tății creatoare — și preci
zează că acei care dove
desc aptitudini deosebite 
pot fi primiți în colective
le de cercetare ale cadre
lor didactice universitare. 
Se menționează, de aseme
nea, că în cercetarea știin-

țifică sînt cuprinși nu nu
mai tineri înscriși la cursu
rile de zi, ci și cei de la 
seral sau de la cursurile 
fără frecvență, care se an
gajează să desfășoare o sus
ținută activitate, la una din 
formele organizate în insti
tutul sau universitatea res
pectivă : cercuri metodo
logice, cercuri ’ de creație 
artistică, cercuri de proiec
tări, brigăzi de cercetare 
pe teren, ateliere pentru 
construirea unor aparate 
de laborator etc.

Alte prevederi stabilesc 
că lucrările merituoase 
realizate în cadrul cercuri
lor științifice studențești 
vor fi prezentate în sesiuni 
special organizate, iar cel? 
mai bune, premiate și a- 
plicate în producție, pe ba
za convențiilor și contrac
telor de colaborare încheia
te între instituțiile de în
vățămînt superior și unități 
beneficiare. JAgerpres)

• Cînd se arată cucuveaua: PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
• Prea mic pentru un război atît de mare: CENTRAL 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45.
• Ce s-a întîmplat cu Baby Jane ?: CAPITOL — 9,45;
12.30.
• Călugărița: CAPITOL — 16,15; 19,45.
O Stăpîn pe situație: BUCUREȘTI — 
16,30; 18,45; ~ ------ ----------------------------
21.15.
• Cine 
9,30—17
• Cînd 
10; 12;
• My fair lady: FAVORIT — 10; 15,30; 19,30.
O Anchetatorul din umbră: FESTIVAL — 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 9—15 în continuare;
20.15.
• Program pentru copil: DOINA — 9; 10.
• Intr-o seară, un tren...: DOINA — 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30.
• Tarzan, omul Junglei: TIMPURI NOI — 9—15 
continuare.
O Program de scurt metraje premiate la diferite fes 
tivaluri: TIMPURI NOI — 17—21 în continuare.
• Simpaticul domn R: EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,45, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 
O Profesioniștii: GRIVIȚA — 9,30, 13; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 9—15,45 în continuare:- 18,15; 20,30.
0 Omul care valora miliarde: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15; 17.45: 20.
0 Blow-up: BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O Băieții în haine de piele: DACIA — 8,30—20,30 în 
continuare
• Taina leului: BUCEGI — 16; 18,15; 20,30.
O Bătălia pentru Roma: LIRA — 15,30; 19, VITAN — 
15,30; 19.
O La nord prin nord-vest: GIULEȘTI — 15,30; 19.
O Păcatiil dragostei: VICTORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA - 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
q Valea păpușilor: COTROCENI —
• Calabuch: COTROCENI — 20,30.
O Urmărirea: MELODIA — 8,30: 11
21, AURORA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Dragă Brigitte: VOLGA — 9.30—16 în continuare; 
18,15; 20,30.'
0 Via Mala: GLORIA — 9; 11,15; 13,50; 16; 18,15; 20,30 
MODERN— 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
e Winnetou în Valea Morțil: MOȘILOR — 15,30; 18 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
0 Marșul asupra Romei: MOȘILOR — 20,30
0 Corabia nebunilor: POPULAR — 15,30; 19.
0 Beru șl comisarul San Antonio: MUNCA 
18; 20.
0 Vă place Brahms 7: FLACARA

ești 
în 
tu 
14.

.. . , - fl; H,i5;
21, REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,

dumneata, domnule Sorge ?: LUMINA 
continuare; 20.
nu eșți: CINEMATECA (sala Union)

Scenâ din spectacolul Teatrului maghiar de stat din Timișoara cu piesa ,,La lumina trăsnetului 
, de Nemeth Losslo

(Urmare din pag. I)

Ca și celelalte reviste lunare edi
tate sub egida comitetelor județene 
de cultură și artă în orașe cu vechi 
tradiții artistice și publicistice re
vista băcăuană „Ateneu” — continua
toarea în„ timp a „Ateneului cultu
ral”, publicație a cărei apariție a 
fost strîns legată de numele lui G. 
Bacovia — este menită să aducă c 
contribuție substanțială la dezvolta
rea vieții spirituale a județului în 
care vede lumina tiparului.

Pornind la drum — așa cum se 
preciza în articolul ce consemna îm
plinirea a 5 ani de la apariția pri
mului său număr — „cu un program 
desprins din programul ideologic, po
litic, cultural al vieții noastre socia
liste”, revista a reușit, chiar dacă 
intențiile afirmate programatic nu 
s-au realizat întotdeauna pe deplin, 
să-și afirme individualitatea în pei
sajul actual al i publicisticii noastre. 
Lectura ultimelor sale numere con
firmă, de altfel, o asemenea consta
tare, relevînd însă — prin prisma 
cerințelor majore care stau In fața 
publicațiilor noastre de cultură — și 
unele direcții care par a nu fi su
ficient luate în considerație, cît și 
resurse care pot fi mult mai bine 
puse în valoare. Spunem aceasta, 
pentru că valoarea unei reviste lo
cale, contribuția 
sa Ia dezvoltarea 
culturii noastre, 
prestigiul și auto
ritatea ei pe plan 
național depind 
de măsura în care 
reușește să-și în
deplinească sarci
na fundamentală, 
aceea de a aborda, 
problemele specifice 
a acelei zone, de măsura în 
reușește să se impună prin ținuta 
materialelor care dezbat aceste pro
bleme, prin perspectiva din care ele 
sînt interpretate, prin relevarea 
semnificațiilor lor mai adînci. Ana- 
lizînd sub acest aspect paginile „A- 
teneului”, remarcînd diversitatea te
matică â unor rubrici permanente, 
ca și spațiul acordat publicării unor 
lucrări beletristice originale sau din 
literatura universală, valorificării 
moștenirii literare, interpretării cri
tice a producției editoriale, prezen
tării diverselor manifestări din do
meniul teatrului, muzicii,-■ plasticii 
sau cinematografului, vom observa 
faptul că în acest cadru nu se rea
lizează echilibrul atît de necesar în
tre materialele informative și cele 
de analiză multilaterală a diverselor 
probleme.

Dacă unele materiale sînt judicios 
concepute și elaborate, în altele re
vista se limitează, pe de o parte, la 
stricta consemnare a evenimentelor 
mai importante, fără a tinde spre 
formularea unor judecăți cu valoa
re generalizatoare, menite să sinte
tizeze constatările și să impulsione
ze activitatea din sectorul respectiv, 
iar pe de alta, la dezbateri cu un 
caracter strict teoretic, ignorîndu-se 
aspectele concrete care ar fi tre
buit să constituie punctul lor de 
plecare. Și aceasta pentru că diver
sitatea rubricilor nu constituie. In 
sine, o garanție a împlinirii sarci
nilor ce revin revistei, atît timp cît 
spațiul care li se atribuie nu e ju
dicios' repartizat în ansamblul fie
cărui număr, iar profilul lor nu e 
orientat spre cele mai importante 
probleme ale actualității vieții cul
turale, artistice, științifice a județu
lui. Dar mai bine să exemplificăm 
această afirmație, oprindu-ne asu
pra unor situații care ar impune 
reconsiderarea modului cum este 
configurat însuși profilul rubricilor, 
ponderea lor în economia întregu
lui.

Să ne oprim, de pildă, asupra unor 
rubrici care, prin constanța apari
ției, prin ținuta lor teoretică, sînt 
relevabile. în realizarea „Cronicii 
ideilor”, a celei științifice sau eco
nomice, ca și a celorlalte ma
teriale ce privesc aceste dome
nii se recurge adeseori la cea 
mai comodă formulă, apelîn- 
du-se la un num.ăr restrîns de cola
boratori — cunoscuți specialiști, în
deosebi din Capitală — care oferă 
articole interesante, dar, inevitabil, 
prea generale în raport cu necesi
tățile reale resimțite de oamenii de 
cultură, de inginerii, tehnicienii, ca 
și de ceilalți intelectuali din cuprin
sul județului. Sigur că și articole 
cum sînt „Enigmaticul univers”, 
„Preliminarii la o teorie a teoriei 
filozofice” ș.a. își pot afla locul în . 
sumarul revistei, dar nu în defa
voarea acelor contribuții prin care 
specialiști din diverse domenii să-și 
spună cuvîntul asupra unor proble
me locale ale dezvoltării economiei, 
științei, ale cercetărilor originale 
din diverse sectoare de activitate. 
Găzduind materiale precum studiul 
monografic consacrat industriei ora
șului Gh. Gheorghiu-Dej sau 
ancheta despre cercetarea știin
țifică întreprinsă printre ingineri și

cadre de răspundere de la Uzina de 
fibre și îngrășăminte chimice. Să- 
vinești, revista „Ateneu” relevă re
surse care să-i îmbogățească suma
rul, dovedește că poate antrena în 
dezbaterile publicate în paginile sale, 
într-un schimb viu de opinii, spe
cialiști și. cadre de conducere din 
întreprinderile Bacăului, oameni 
dornici să-și expună punctul de ve
dere asupra unor probleme de larg 
interes.

Tendința abordării unor pro
bleme generale și, implicit, a 
depărtării de evenimentele ime
diate ale vieții sociale, cultura
le, artistice, științifice din pe
rimetrul geografic pe care revista își 
propune în mod obișnuit să-l cuprin
dă (nu o dată consemnează și co
mentează manifestări desfășurate și 
în celelalte județe ale Moldovei) — 
o vom întîlni și în coloanele rezer
vate discutării problemelor cinema
tografului, teatrului sau muzicii. 
Astfel, actualei stagiuni muzicale îi 
este consacrat doar interviul cu di
rectorul Filarmonicii din Bacău (nr. 
10/1969), în alte numere ale revistei 
vorbindu-se despre Festivalul „Mu- 
sica antiqua Europae orientnlis” 
(11/1969) sau. despre „stadiul muzi
cologiei contemporane românești”

■ (nr. 1/1970). Tot așa, un articol de 
dimensiuni restrînse își propune să 
descifreze „Perspectivele stagiunii 
în șapte teatre din țară" (Bacău, 
Bîrlad, Botoșani, Brăila, Galați, lași, 
Piatra Neamț) (11/1969), pentru ca 
temele dezbătute mult mai amplu în 
alte numere ale revistei să fie „Pre
misele acceptate ale experimentu
lui”, „Actori «instrumente divine»” 
sau „Teatru, istorie și destin indivi
dual”. Evident, problematica artico
lului privind „perspectivele stagiunii 
teatrale” ar fi trebuit să ocupe prim- 
planul inițiativelor publicistice ale 
revistei, includerea unor succinte 
informații în rubrici ca „Breviar”, 
„Curier" sau „Bloc-notes” nesupli
nind abordarea cu competență și 
simț de răspundere a problemelor 
atît de complexe ale alcătuirii re
pertoriului respectivelor instituții 
culturale, ale promovării creației o- 
riginale, ale desăvîrșirii măiestriei 
artistice a interpreților.

Cu insuficientă atenție este re
flectată și. mai ales, comentată 
problematica altor domenii, elocvent 
fiind în această privință indeoseui 
profilul paginii dedicate școlii și 
tineretului. Multă vreme, sumarul 
acesteia s-a redus la știrile înserate 
la rubrica „Curier școlar”, ’a pre
zentarea unor „Capodopere ale ti
nereții” aparținînd unor clasici ai 
literaturii universale și la publica
rea versurilor semnate de elevi și 
studenți. într-o zonă ce dispune de 
numeroase instituții de învățămînt, 
de un mare număr de cadre didac
tice, erau astfel uitate proble
mele ce privesc desfășurarea proce
sului instructiv-educativ, ale for
mării și educării tineretului în 
spiritul idealurilor nobile ale epocii 
noastre, obiective care trebuie să 
constituie o preocupare constantă a 
revistei Pagina școlii nu poate fi 
o pagină printre altele, ci un adevă
rat atelier de lucru, contribuind cu 
mijloacele sale specifice la îndepli
nirea sarcinilor de mare răspunde
re pe care partidul și statul le pun 
în fața școlii, la formarea multila
terală a tinerilor cetățeni ai patriei. 
Este drept, ultimele numere au adus 
o extindere a sumarului paginii, dar 
materialei? publicate au totuși un 
caracter prea general, abstract.

Un aspect care se impune în mod . 
deosebit atenției celui care parcurge 
colecția revistei îl constituie reflec
tarea fenomenului literar, domeniu 
în care s-au înregistrat certe reali
zări. Acestea însă au fost obținute 
prin afectarea unui spațiu mai mare 
sectorului creației artistice, neglijîn? 
du-se astfel un deziderat esențial, 
care prevede ca, profilul unei aseme
nea publicații, structura ei să se 
configureze printr-o riguroasă echi
librare a compartimentelor 
printr-o selectare mai exigentă a tu
turor materialelor încredințate tipa
rului.

In ceea ce privește literatura, este 
ușor de constatat faptul că în pa
ginile revistei s-au afirmat o serie 
de tineri care s-au impus în cîmpul 
poeziei, prozei sau criticii noastre ; 
numele lui George Bălăiță. Ovidiu 
Genaru, Ioanid Romanescu, Mihai Sa
bin sau Constantin Călin nu mai au 
nevoie în momentul de față de pre
zentări. Tocmai de aceea, consec
vența în promovarea tinerelor ta-

lente se impune cu necesitate, sim
pla publicare a versurilor unor de- 
butanți nefiind suficientă pentru în
drumarea acestora pe drumul au
tenticei creații, al unei arte inspira
te din realitățile contemporane ale 
țării în acest Isens, analiza lucrări
lor lor, analiza 
cenacluri literare 
se rezultate s-ar 
Tot așa1 cum mai 
selectarea prozei 
credințate tiparului 
semnate de autori cunoscuți, fie că 
aparțin unor autori aflați la începu
tul carierei lor scriitoricești — ar 
avea consecințe în evitarea publică
rii unor lucrări de o mai restrînsă 
semnificație etică și estetică. Aspi
rația la „modernitatea tematică și 
de expresie”, mărturisită în amintitul 
articol aniversar, poate fi evidențiată 
și prin criteriile pe care sectorul de 
critică și istorie literară al revistei 
le aplică, în genere cu consecvență, 
în interpretarea fenomenului literar 
— să ne gîndim, de pildă, la dez
baterea găzduită pe parcursul mai ' 
multor numere pe marginea prezen
ței, structurii și funcției miturilor 
în lirica modernă — precum și prin 

perene 
cadrul 

Ate-

activității acelor 
ce obțin frumoa- 
dovedi binevenită, 
multă exigență !n 
sau versurilor în- 

fie că sînt

valorificarea elementelor 
din creația înaintașilor, în

' „Arhivei
neu”. Observația 
care se impune a 
fi formulată la a- 
dresa acestei ul
time rubrici — 
ea pare a fi alcă
tuită mai mult în 
funcție de co
laborările primi

te la redacție, nu urmărind anu
mite idei directoare — se poa
te referi, pe bună dreptate, și la 
paginile dedicate literaturii . uni
versale contemporane. Posibilitățile 
care i se oferă cititorului de a se 
orienta în ansamblul atît de divers , 
și de contradictoriu al curentelor și 
tendințelor actuale ale literaturii uni
versale, prin tipărirea unor versuri 
și fragmente de proză semnate de 
scriitori contemporani de peste ho
tare, prin prezentarea cite unui vo
lum la „Cronica traducerilor”, ră- 
mîn nu o dată minime. .

De bună seamă, nu ne-am referit 
în aceste însemnări decît la cîteva 
din aspectele pe care le relevă lec
tura ultimelor numere ale revistei 
din Bacău, îndeosebi la acele as
pecte care dovedesc că îndatorirea 
sa primordială — reflectarea șl spri
jinirea cu maximă eficiență a activi
tății politice, cultural-educative des
fășurate de organele și organizațiile 
de partid, de instituțiile de artă și 
cultură din județ pentru ridicarea 
nivelului cultural și spiritual al di
verselor categorii de cititori, pentru 
satisfacerea aspirațiilor acestora în 
plan intelectual — nu se află întot
deauna, în aceeași măsură, în cen
trul întregii activități. Ancorîndu-se 
mai puternic în realitâțiile vieții lo
cale și încercînd să le _ descifreze 
sensurile specifice, evitînd genera
litățile, prețiozitățile în planul idei
lor și al expresiei pe care le mai 
întîlnim uneori în coloanele sale, , 
organizîndu-și cît mai echilibrat spa
țiul, ■ astfel îneît problemele învăță
mîntului, științei, culturii de masă, 
ale literaturii și artei să-și afle locul 
ce li se cuvine, revista „Ateneu", be
neficiind de un grup redacțional o- 
mogen, înzestrat cu certe calități 
profesionale, își poate afirma mult 
mai pregnant individualitatea, poate . 
deveni focarul de cultură capabil Să’ 
reunească în jurul său forțele inte
lectuale din cuprinsul județului, să 
răspundă cît mai elocvent necesități
lor’spirituale ale cititorilor săi.

Sorin MOVILEANU

„Moment 
muzical"

nea formulare te face să te gîndești 
la un subtext I) Dacă ținem seama și 
de puzderia de fițuici lipite pe stîlpi, 
pe ziduri, pe garduri, în care promi
siunile se fac fără nici un fel de re
țineri, apare și mai limpede concep
ția autorilor lor despre această înde
letnicire. De altfel, -sumele încasate 
apoi pentru meditațiile contractate 
se dovedesc deseori în totală contra
dicție cu promisiunile inițiale.

Nu-i mai puțin adevărat însă că, 
dintr-o serie de cauze obiective, me
ditațiile reprezintă uneori un „rău 
necesar”. Multe meditații se nasc, 
s-o recunoaștem, datorită exageră
rilor care încă mai există în activi
tatea comisiilor de examinare la ad
miterea în învățămîntul superior, 
bunăoară. Deși este precizat oficial 
faptul că examinarea trebuie să se 
facă pornindu-se de la prevederile 
programelor de liceu, multe institute 
și facultăți îl ignoră an de an, pre- 
tinzînd candidaților cunoștințe pe 
care le pot obține numai apelînd la 
o pregătire suplimentară. în felul a- 
cesta s-a ajuns la situația cînd chiar 
elevii foarte buni din licee sînt ne- 
voiți să-și angajeze meditatori (și nu 
orice fel de meditatori, ci neapărat 
cadre didactice universitare și pe cît 
posibil din institutele sau chiar de 
la facultățile unde intenționează să 
se prezinte la concurs). In proporții 
din ce în ce mai îngrijorătoare feno
menul a început să fie întîlnit și în 
rîndul elevilor din școala generală

care doresc să se prezinte la con
cursul pentru admitere în învățămîn- 
tul liceal.

Calea principală care poate duce la 
lichidarea acestei adevărate „plăgi” 
a meditațiilor nu poate fi alta decît 
perfecționarea activității instituțiilor 
de învățămînt. Un proce^ instructiv- 
educativ de înaltă ținută, bazat pe 
utilizarea mijloacelor moderne de 
transmitere a cunoștințelor, pe ma
nuale bune, pe valorificarea marilor 
potențe formative ale tuturor obiec
telor de învățămînt va determina, cu 
siguranță, ridicarea permanentă a ni
velului de cunoștințe al elevilor, creș
terea dorinței lor de a-și lărgi în 
permanență cultura și formarea ca
pacității de a realiza acest lucru prin 
eforturi intelectuale proprii. Cu cît 
fiecare profesor își va face mai com
petent și conștiincios datoria în ca
drul școlii, cu atît se vor micșora uti
litatea si terenul de activitate al me
ditatorilor în afara acesteia. După 
părerea mea, chiar și în acele ca
zuri cînd meditațiile vor fi utile 
este necesară o nouă viziune asu
pra lor. Așa cum se menționează în 
Statutul personalului didactic, orga
nizarea unor lecții suplimentare, me
ditații și consultații reprezintă înda
toriri care se Includ în activitatea di- 
dactico-educativă a corpului profe
soral. Experiența colectivului nostru 
ne-a demonstrat însă și faptul că nu 
trebuie să se exagereze cu organi
zarea meditațiilor în școală. Este 
greșită părerea celor care cer, sau 
cred, că trebuie organizate medita
ții la toate obiectele și pentru toți

elevii. O asemenea orientare ar duce 
la dublarea lecțiilor, ceea ce ar exer
cita o influență negativă asupra ele
vilor, i-ar obișnui să nu urmărească 
atent și cu interes orele de curs, 
în așteptarea meditațiilor salvatoa
re. Sîntem de părere ca meditațiile 
să se organizeze selectiv, numai cu 
elevii care au nevoie de ele, pentru 
majoritatea școlarilor oferindu-se, la 
cerere, consultații asupra tuturor pro
blemelor care îi interesează, care îi 
pasionează și îi atrag.

Cu siguranță că vor exista întot-, 
deauna părinți care vor dori o pre
gătire suplimentară a copiilbr lor, cu 
plată. Cred că n-ar fi lipsit de inte
res să se inițieze, poate la începui 
cu 
de 
tă.
se

caracter experimental, un sistem 
organizare a meditațiilor cu pla- 
Aș propune ca aceste meditații să 
desfășoare pe lîngă anumite școli 
în nici un caz în cadrul coopera

tivei „Deservirea” — unde nu înțe
leg din ce rațiuni se organizează în 
prezent — și să fie efectuate de ca
dre didactice din învățămîntul de 
toate gradele desemnate de inspec
toratele școlare, bineînțeles la pre
țuri accesibile. Organizate în felul 
acesta, meditațiile ar fi oferite de 
profesori cu calificare corespunză
toare, cunoscători ai programelor șco
lare, cu pregătire pedagogică și me
todică, cu o înaltă ținută morală. Se 
pot găsi, desigur, și alte modalități. 
Ceea ce interesează este ca medita
țiile să fie readuse la limite norma
le și la rolul lor de sprijin real al 
pregătirii anumitor categorii de e- 
levi.
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t V
Programul I
17.30 Deschiderea emisiunii 

EMISIUNEA ÎN -LIMBA MAGHIARA
18,05 Film serial : Aventură în munți — episodul XI ; 

„Punctul de întîlnire”
18.35 Mult e dulce și frumoasă

Emisiune de conf. dr Sorin Statl
19,00 Telejurnalul de seară
19,20 Muzică populară cu Ioana Cristea, Ana Toma 

și violonistul Vasile Focșeneanu
19.30 Știința și 

„Ecuațiile 
Aplicarea 
proceselor 
-Participă :
I. Pescaru, ............. . ... _____  __
nomic și cibernetică economică, ing. Gh. Boldur

19.55 Anunțuri — publicitate 
20,00 Reflector
20,10 Seară de 'teatru TV : „Un nasture sau absolutul" 

— de Radu Cosașu
în distribuție : Rodica Tapalagă, Gh. Dinică, 
Gina Patrichi, Draga Olteanu, Mariela Petrescu, 
Dem. Rădulescu, Mihai Fotino, Nely Sterian, San- 
dina Stan, Victoria Mlerlescu, Aurora Șotropa, 
Fabian Gavrlluțiu.
Regia : Savel Stiopul
Decorul : Doina Levlnța.

21,40 Avanpremieră
21.55 Telejurnalul de noapte
22,05 Muzică ușoară pe teme folclorice

Interpretează Norina Alexlu, Denise Constantl- 
nescu, George Răpcău și Călin Marian

22.30 Actualități literare
22,45 închiderea emisiunii programului I
Programul II
20,10 Film pentru cinefili : „Walkower" — producție 

a studiourilor din R.P. Polonă
21.35 Icoane din Carpațl

Seară de poezie românească clasică șl contem
porană

21,55 Film serial : „Răzbunătorii"
Reluarea episodului „Cine e acel om ?"

22,45 închiderea emisiunii programului II

producția
cer transferul"
matematicii în calculul optimizării 
de producție
acad. N. Teodorescu ; lector univ. 
directorul Centrului de calcul eco-

-1

a

la Sibiu
Inscriindu-se ca un eveniment 

notabil in ansamblul manifestă
rilor curente ale Filarmonicii 
sibiene, concertul de săptămîna 
trecută s-a impus interesului 
auditorilor prin ținuta interpre
tării și prin program.

In tălmăcirea Simfoniei spa
niole de Lalo, talentul precoce, 
disponibilitățile tehnice și ex
presive ale tinerei violoniste 
Silvia Marcovici — elevă a unor 
eminenți pedagogi : Modest If- 
tinchij Garabet Avakian, Ștefan 
Gheorghiu — s-au confirmat și 
cu acest prilej, deși'nu la nive
lul atins in unele apariții ante
rioare.

Meșteșugul componistic al 
structurării formei, dublat de 
măiestria de orchestrator a lui 
Mircea Basarab (măiestrie — 
rezultantă, în bună măsură,_ a 
experienței dirijorale) au apărut 
ilustrate convingător in Rapso
dia sa pentru orchestră, cu atît 
mai mult cu cit lucrarea a be
neficiat de o interpretare ro
bustă, judicios proporțională 
sonor.

Ni s-a părut firesc ca o or
chestră precum cea din Sibiu, 
in repertoriul și programele că
reia opus-urile clasicilor vienezi 
au ocupat întotdeauna un loc 
de seamă, să ofere o versiune 
nu numai îngrijită, dar și preg
nantă, nuanțată, a Simfoniei în 
sol de Mozart. Vigilent și scru
pulos coordonator al eforturilor 
orchestrei, dirijorul Petre Boco- 
tan (din București) a impus 
mărturisind stăpinirea în deta
liu a datelor partiturii, intenția 
de edificare a ideilor muzicale 
pe suprafețe mai larg arcuite.

Dacă actualmente aportul di
verselor compartimente la defi
nirea unei fizionomii de ansam
blu a orchestrei este încă ine
gal, dacă omogenității și su
pleței instrumentelor de coarde 
îi corespunde o contribuție e- 
chitabilă din partea suflătorilor 
de lemn, (nu șt a instrumente
lor de alamă), sint de remarcat 
totuși seriozitatea indiscutabilă 
și pasiunea pe care toți membrii 
formației le investesc in proce
sul desăvîrșirii actului interpre
tativ.

Florian LUNGU

I
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PRIMIRE Sosirea unei delegații
AL P.C.R ai P.C.U.S

Prezentarea scrisorilor de acreditare

Nicolae Ceausescu,

CUVlNTĂRILE ROSTITE

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. a primit, miercuri după- 
amiază, pe Giinter Kohrt, secretar 
de stat, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe' al Republicii De
mocrate Germane.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
a luat parte Nicolae 
junct al ministrului 
terne.

A fost de față Willi

Ecobescu, ad- 
afacerilor 'ex-

Hoffmann, In-

sărcinat cu afaceri ad-interim 
R. D. Germane la București.

★
La invitația primului adjunct 

ministrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, secretarul de stat 
Giinter Kohrt, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Germane, cu soția au făcut o vizită 
prietenească și au petrecut o parte 
din concediu în România.

In timpul’ șederii în țara noastră, 
oaspetele a fost primit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, și a avut convorbiri cu cadre 
de conducere din M.A.E.

de activiști 5
Miercuri dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști ai
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul N.F. 
Lobacev, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
schimb de experiență în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, dele-

gația a fost întimpinată de tovarășul 
Roman Moldovan, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, de activiști de partid.

Au fost prezenți A.V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării
în cuvîntarea sa, ambasadorul 

Olandei, Pieter V. P. Cramer, ară- 
tînd că este onorat de a fi primit 
de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Maies
tății Sale Regina Olandei, a spus : 
„Legăturile care unesc România 
șl Olanda, două țări independente, 
ale căror constituții au la bază 
principiile libertății și drepturile 
omului, s-au strîns din ce în ce 
mai mult în ultimii ani. Cele două 
țări ale noastre au multe trăsă
turi comune; în trecut, România 
și Olanda au dat dovadă de o vo
ință 'de nezdruncinat în apărarea, 
cu orice preț, a independenței lor, 
pentru a putea asigura popoarelor 
respective o existehță liberă și 
demnă. De acest trecut, care ne 
este comun, putem fi mîndri".

In continuare ambasadorul olan
dez a declarat: „sînt fericit să pot 
spune că poporul olandez nutreș
te multă admirație pentru poporul 
Republicii Socialiste România" ; el 
a urat ca țara noastră, poporul 
român „să se bucure de prospe
ritate și bunăstare".

„Acestea — a spus ambasadorul 
olandez — sînt sentimentele pe 
care le nutrim și urările pe care 
guvernul meu le adresează Româ
niei, Consiliului de Stat și dum
neavoastră, domnule președinte, 
urări pe care am onoarea și plă
cerea de a vi le transmite astăzi".

Ambasadorul Olandei a remarcat 
că vizitele oficiale reciproce au do
vedit că în ambele țări 
reală stimă la nivelul 
înalt față de concepțiile 
în domeniul problemelor 
le și bilaterale.

Exprimîndu-și dorința 
pectul reciproc, relațiile 
nești, binevoitoare care există în
tre cele două țări să cunoască 
o continuă creștere, ambasadorul 
Pleter V. P. Cramer a asigurat 
pe președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, că va face toi 
ce-i stă în putință în această di
recție, depunînd în același timp 
eforturi susținute pentru a contri
bui la dezvoltarea pe mai departe 
a prieteniei și colaborării româno- 
olandeze.

In cuvîntul său de răspuns, pre
ședintele Consiliului de Stat,

După 72
de ani...

există o 
cel mai 
fiecăreia 
mondia-

ca res- 
priete-

Nicolae Ceaușescu, a mulțumit cor
dial pentru cuvintele de prețuire 
și ■ stimă și pentru urările rostite 
de ambasadorul P. V. P. Cramer 
la adresa țării noastre și a po
porului român.

Subliniind că poporul român nu
trește aceleași sentimente de prie
tenie. față de poporul olandez cu 
care dorește să dezvolte , și în vii
tor relații prietenești, de colabo
rare multilaterală, președintele 
Consiliului de Stat a spus: „Sîri- 
tem bucuroși să constatăm, dom
nule ambasador, cursul ascendent 
pe care-1 înregistrează relațiile e- 
conomice, politice, tehnico-științi- 
fice, cultural-artistice dintre Re
publica Socialistă România și O- 
landa. Aceste relații ilustrează ro
lul important pe care-1 poate a- 
vea conlucrarea pașnică între state 
cu orînduiri sociale diferite, pe 
baza respectării suveranității -și 
independenței naționale, egalită
ții în drepturi și avantajului re- 

■ ciproc, al asigurării dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta li
ber, fără nici un amestec din afară 
— principii cu o tot mai largă re
zonanță în viața internațională ac
tuală. Răspunzînd unor imperati
ve majore ale contemporaneității, 
relațiile româno-olandeze sînt fa
vorizate de dezvoltarea ambelor 
noastre țări, de interesul lor co
mun de a contribui prin toate mij
loacele la opera de întărire a pă
cii și securității în Europa, la în
țelegerea și cooperarea internațio
nală".

In încheiere, .președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului olandez suc
ces deplin în îndeplinirea misiu
nii sale și l-a asigurat de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Olandei, Pieter V. P. 
Cramer.

La ceremonie au asistat Cons
tantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, și Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul Pieter V. P. Cra
mer a fost însoțit de membri ai 
Ambasadei Olandei la București.

Președintele Comisiei economice 
pentru Europa a 0. N.U. 

a părăsit Capitala
Miercuri seara a părăsit Capitala 

acad Evgheni Mateev, președintele 
Comisiei economice pentru Europa a 
O.N.U., care, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe, a făcut o vi
zită în țara noastră.

In timpul șederii sale în România, 
acad. E. Mateev a fost primit de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și a avut 
convorbiri cu conducerile Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului 
Agriculturii 
tului de Stat 
Institutului

Exterior, Ministerului 
și . Silviculturii, Comite- 
pentru energia nucleară, 

de conjunctură și Acade-

miei Republicii Socialiste România. 
El a vizitat centrul de pregătire 
a cadrelcr de conducere din între
prinderi. . precum și obiective de in
teres turistic.

La plecare, oaspetele a fost condus 
de Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Radu Ne
gru, secretar al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare. 
economică și tehnică. Ion Mărginea- 
nu, deputat, secretar al M.A.N., de 
■funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Spas Nicolov Gos- 
podov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Cronica zilei

centenarului nașterii lui Lenin
PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 

teii") : Ieri, în Pitești s-a deschis o 
expoziție de fotografii intitulată „O- 
magiu lui Lenin". In zeci de imagini 
sînt înfățișate momente din viața și 
activitatea revoluționară a marelui 
conducător al proletariatului rus ; 
sînt prezentate, de asemenea, ediții 
ale celor mai reprezentative opere 
ale lui Lenin. Totodată, în sala de 
festivități a Palatului Culturii din lo
calitate, a avut loc simpozionul „Le- 
nin, gînditor și om",, la . care au par
ticipat reprezentanți ai organelor lo-

cale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

★
în aceeași zi, la Piatra Neamț a 

avut loc o rhanifestare dedicată vie
ții și operei organizatorului și con
ducătorului Marii Revoluții din Oc
tombrie. La biblioteca municipală șt 
la cea a casei de cultură a sindicate
lor au fost deschise expozițiile „O- 
pere ale lui Lenin editate în Româ
nia" și „Chipul lui Vladimir Ilici în 
literatură și artă".
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Miercuri seara a plecat la Moscova 
Angelo Miculescu, ministrul agricul
turii și silviculturii, conducătorul de
legației țării noastre la ședința Gru
pei de lucru C.A.E.R. pentru pro
bleme ale agriculturii și industriei 
alimentare

Delegația va avea, de asemenea, 
convorbiri privind colaborarea teh- 
nico-științifică directă între Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii al 
României și Ministerul Agriculturii 
al Uniunii Sovietice.

In ziua de 10 februarie a.e„ în 
comuna Amărăștii de Sus, jude
țul Dolj, s-a declanșat un curios 

. fenomen al naturii. In partea de 
1 răsărit a comune), în cătunele 
| Zvorsca și Coșerei, apa freatică 

. — de obicei la o adîncime de 
circa 0,80 m — a început să țîș- 

1 nească brusc șl să lasă la supra- 
I față. Pînă la orele 13, în unele 

locuri nivelul apei atinsese, 2 m. 
Inundația s-a întins pe o lungl- 

1 me de circa 1,5 km, cu o lăr- 
I gime de 300 m. Organele locale 

au cerut sprijin de la Craiova 
și au luat imediat măsuri de sal- 

1 vare a sinistraților. Peste 200 de 
| țărani cooperatori, cu atelaje șl 

bărci, au evacuat într-un timp 
scurt pe locuitorii din această 

1 parte a satului, animalele și bu- 
■ nurlie materiale. Familiile si

nistrate au fost găzduite, deocam
dată, de către rude și alte fami
lii din comună. Nu s-au înregis
trat victime omenești. După cum 
spun bătrînil, acest fenomen s-a 
mai petrecut cu 72 de ani în 
urmă, dar nu în proporțiile de 
acum. La fața locului au venit 
reprezentanți ai organelor de 
partid șl de stat județene, înso
țiți de specialiști hidrotehnicieni, 
arhitecți, constructori. Au fost 
luate măsuri ca, în funcție de 
configurația terenului, să se con
struiască imediat canale de eva
cuare a apei și să se amplaseze 
în altă parte a satului locuințele 
care cad în perimetrul Inundat.

unei idei

(Agerpres)

Fiind cele mai „in vârstă" din 
țară, furnalele de la Vlăhița 
(Harghita) au adunat în jurul 
lor, în decurs de peste un secol, 
adevărați „munți" de zgură. Ne- 
avind nici o întrebuințare, zgura 
era considerată, in termeni lo
cali, pămînt mort. Un singur om 
a fost împotriva acestei defini
ții. Știind că zgura are o com
poziție bazică, inginerul Nicolae 
Tolbariu, de la uzina metalurgi
că din localitate, a reușit să o 
transforme, după îndelungi ex
perimente, intr-o varietate de 
sticlă de culoare brun inchis. 
Avind multiple întrebuințări in 
construcțiile industriale și edili
tare, noua sticlă „de Vlăhița" .a 
și fost brevetată de către Oficiul 
de stat pentru invenții. Dovadă 
că Ideea fertilizează pînă și zgu
ra-!

SANTANA ÎNVINGĂTOR 
IN TURNEUL DE TENIS 

DE LA NEW JERSEY

In clasament conduc 
(U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria) 
3 puncte, urmați de Portisch 
ria) — 2 puncte (1). Barczay 
ria), Ivkov 
Gheorghiu 
(1) etc.

Keres 
cu cite 
(Unga- 
(Unga- 
puncte, 
puncte

vremeaDupă ce, săptămini de-a rîndul, bo- 
berii noștri și-au măsurat forțele și 
măiestria în cadrul unor competiții 
cu caracter continental sau mondial, 
începînd de astăzi (dacă vremea nu 
va fi potrivnică), la Sinaia vor con
cura în cadru] campionatului națio
nal. Acesta este, dacă vreți, eveni
mentul zilei la federația de specia
litate. La ora cind notam aceste da
te, telefonul păstra o legătură neîn
treruptă între București și Sinaia ; 
numai și numai pentru a fi la curent 
cu starea pistei. Dacă pista va fi bu
nă pentru concurs, titlul de campioni 
ai țării la proba de 2 persoane va 
reuni la start reprezentanți ai clubu
rilor din Sinaia (C S„ Bucegi, Car- 
pați), București (A. S. Armata, Vo
ința). Brașov (C.F.R.). Bineînțeles, 
de la start nu vor lipsi Panțuru, 
N'eagoe, Focșeneanu, Niculescu, D. 
Pascu etc.

Pentru duminică este programată 
„Cupa orașului Sinaia", iar seara e- 
chipajele de 2 și 4 ale țării noastre 
vor pleca în S.U.A., unde, pe pista 
de la Lake Placid, alături de hohe
rii din S. U. A., R. F. a Germa
niei, Italiei și Elveției, vot lua parte 
la „Memorialul Kennedy", între 22 și 
24 februarie.

Discutînd despre actualitatea la 
bob, se cuvine să amintim că sîmbătă 
și duminică se desfășoară, la Konig
see (R.F. a Germaniei), campionatul 
european pentru juniori. Țara noas
tră este reprezentată de două echipaje 
de cite 2 persoane, compuse din Stă- 
văraehe + Juncu și Sandru + Gur
gui. Antrenori sînt : Tita Rădulescu 
și Constantin Iovan.

Năstase pe locul III
(Iugoslavia) — 2 
(România) — 1,5

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 februarie. în (ară : Vre
mea va fi în general umedă, cu ceru] 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații locale, mai frecvente în sudul 
țării. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară, mai ales în nordul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și zero grade, local mai co- 
borîte, iar maximele între minus 4 
și plus 6 grade. In București : Vre
mea va fi în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, cu tendință 
de transformare în lapoviță și nin-, 
soare. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

spectatori au urmărit 
SEARA LA MOSCOVA 

INTERNAȚIONALA 
DINTRE ECHIPELE

Desfășurat timp de două zile 
teren acoperit la Hawthorne (New 
Jarsey). turneul internațional de te
nis care a reunit cîteva mari rache
te ale lumii a fost cîștigat de spa
niolul Manuel Santana.

în finală. Santana l-a 
6—5, 6—2 pe campionul 
Stan Smith. In partida 
oul trei, Ilie Năstase a 
8—7 de jucătorul de culoare ameri
can, Arthur Ashe. Anterior, Ilie 
Năstase pierduse la Stan Smith cu 
5—6 și-l învinsese pe Cliff Richey, 
(S.U.A.) cu 6—4. Santana eliminase 
cu 6—1 pe brazilianul Thomas Koch, 
iar Ashe cu 6—5 pe Zelico Franulo- 
vici. Cu excepția finalei, la 
turneu fulger s-a jucat 
set.

pe

învins ou 
american 

pentru lo- 
dispus cu

Numeroși
MIERCURI
INTÎLNIREA
DE BOX
U.R.S S. și S.U.A. Pugiliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 9—2

MIERCURI SEARA
S-AU INTÎLNIT DIN NOU, ÎNTR-UN 
MECI INTERNAȚIONAL DE HO
CHEI PE GHEAȚA, echipa de ju- 
niori a1 țării noastre și selecționata 
Franței. Jocul s-a încheiat cu ace
lași scor consemnat în prima par
tidă : 5—5 (2—1, 3—2, 0-2).

LA GALAȚI

Unde se
areunde ?

public numeros.
(Agerpres)

Miercuri, 
ternațional

Gheorghiu a întrerupt parti- 
cu Portisch (Ungaria).

POLIȚE»- 
turneul în

acest 
un singur

ECHIPA DE FOTBAL
NICA IAȘI și-a început
Albania, jucînd la Durres cu forma
ția „Besa“. La capătul unui joc e- 
chilibrat, scorul a fost egal : 0—0.. ■

★
la Asociația de drept in
și relații internaționale

despre

(Urmare din pag. I)

MATERIALE INDUSTRIEI

a încheiat anul trecut

exclude- 
lui Posa 
astă da-.

întreprinderii
din județul Dolj — 

furnizoare de materii

avusese timp să

primul, 
a doua

vădesc ten- 
etc., 

se analizeze ca- 
conduita celor 
determinat să

GOSPODĂRIEI

S-a înapoiat de la Berlin delegația 
de specialiști, condusă de Gheorghe 
Boeru, prim-adjunct al ministrului 
industriei alimentare, care a dus tra
tative privind achiziționarea unor 
traulere de pescuit oceanic ce ur
mează a fi construite în șantierele 
„Stralsund" din R.D. Germană. în 
cursul acestui an, țara noastră va a- 
chiziționa, potrivit tranzacției înche
iate, două traulere de tip „Atlantic", 
iar în următorii doi ani alte G ase
mănătoare.

a avut loc deschiderea cercului de 
studii privind America Latină.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de președintele cercului, academicia
nul Iorgu Iordan.

Au prezentat comunicări Constan
tin Turcu, despre „Relațiile politico
diplomatice între România și țările 
Americii Latine în trecut", și prof. 
Paul Alexandru Georgescu, ’ ,
„Relațiile culturale între România și 
America Latină".

Comunicările au fost ascultate cu 
interes de un

IN RUNDA A TREIA A TURNE
ULUI DE ȘAH DE LA BUDAPES
TA, Radulov a cîștigat la Adorjan 
și Keres la Jansa. Marele maestru 
Florin 
da sa

ASIGURĂRII
COMPLEXE A

vorba, cum s-ar zice „prin
tre uși", discută cazul „pe 
picior". Opinia dumnealui 
este că dacă Posa vrea să 
depună carnetul, n-are de- 
cît să-l depună și să dea o 
declarație în acest sens. Și 
.tovarășul Niculescu îi iâ 
carnetul de partid și plea
că la ședință. Posa aduce 
a doua zi nu o declarație, 
ci o justificare, „un pro
test" împotriva faptului că 
se comit abuzuri, că, din 
păcate, există unii membri 
de partid care încalcă le
gile statului, vădccc *— 
dințe de îmbogățire 
cerînd să 
zul lui și 
car» l-au 
procedeze astfel.

La comitetul de partid 
din combinat lucrurile iau 
însă un curs straniu. In 
loc ca secretarul comitetu
lui de partid, poate biroul 
în plenul său, să discute a- 
cest caz, să încerce să ex
plice de ce un membru de 
partid ajunge să comită a- 
semenea gesturi, desigur 
inadmisibile, să îrțcerce să 
cunoască mai amănunțit 
ce-1 frămîntă pe maistrul 
loan Posa, în sfîrșit, să se 
apropie de ei, să și-l apro
pie, „problema" este con
siderată ca foarte simplă. 
Secretarul’ comitetului de 
partid, neavînd timp, indi
că locțiitorului său „să se 
ocupe de Posa", să-l pună 
în'discuția- adunării gene
rale a organizației de ba
ză și, pentru „înstrăinarea 
documentului de partid" — 
această ambiguă tormulă e 
utilizată în numeroasele 
informări, declarații, refe
rințe, aflate acum la „do
sarul Posa" — „să meargă 
pînă la excluderea sa din 
partid". Dar locțiitorul se
cretarului comitetului de 
partid pe combinat, tova
rășul Gheorghe Dîrlea, este 
și dumnealui ocupat, așa 
că repartizează ..cazul" se
cretarului comitetului de 
partid din secție, tovară
șul Nicolae Dănilă,. cu a- 
ceeași indicație — mențio
nează N. D. — „de a se 
merge pînă la excludere".

De la tov. Nicolae Dăni
lă a luat cunoștință despre 
întîmplările legate de Posa 
și biroul organizației dc 
bază nr. 1 bluming semi
fabricat», adică cel al or-

ganizației din care făcea 
parte. Și acest birou de or
ganizație de partid a fost 
primul care a făcut ceea 
ce, în virtutea principiali
tății comuniste, omenește, 
trebuia să se facă : l-a in
vitat pe Posa să-și spună 
necazul. Iar Posa, după cum 
ne relatează tov Grigore 
Toader, secretarul organi
zației de bază, a înțeles că 
a greșit, că gestul lui a 
fost o manifestare pe care 
o regretă, întrucît dorința 
lui fierbinte e să fie mem
bru devotat al partidului, 
că nu și-a închipuit că lu
crurile vor evolua astfel.

A urmat adunarea gene
rală a organizației de ba
ză. Participanții la discu
ții au fost unanimi în a 
condamna gestul lui Posa. 
Mulți au susținut, pe baza

care le semnalase 
Și atunci, pentru 
oară, faptele au luat, o în
torsătură. ciudată.

După ce 11 luni nimeni 
nu-și făcuse timp să'se o- 
cupe în profunzime, cu se
riozitate de solicitările, în
dreptățite sau neîndreptă- 

. țite, ale acestui maistru, a 
doua zi după adunarea ge
nerală în cauză, întreg bi
roul comitetului de partid 
pe combinat s-a întrunit în 
ședință Specială (și nu 
„săptămînala" obișnuită, 
cum căuta să ne prezinte 
lucrurile tovarășul Ion Ni- 
culescu). Ședința a fost 
convocată ca Posa să dea 
socoteală pentru criticilea- 
duse — în cadrul organizat 
al adunării generale a or
ganizației de partid — la 
adresa diferitelor persoane

care propunea 
rea din partid a 
a fost întocmit de 
tă de biroul comitetului de 
partid pe combinat. Biroul 
organizației de bază a pri
mit doar misiunea să „mo
bilizeze" oamenii. Nu i s-a 
cerut nici o contribuție la 
întocmirea referatului. Ca 
și toți ceilalți membri ai 
organizației, biroul l-a cu
noscut și el atunci cînd a 
fost citit în adunare. Și de 
unde, la prima adunșre ge
nerală, secretarul comite-nerală,
tului de partid pe combi
nat nu --------- - --
participe, acum a sosit la 
laminorul bluming pe la 3 
noaptea spre a se ocupa di
rect de pregătirea lucrări
lor pe care le-a condus 
personal.

S-a prezentat un referat

propunerii biroului organi
zației, sancționarea cu vot 
de blam ; alții au optat 
pentru sancționarea prin 
mustrare. S-a votat în ma
joritate această din urmă 
sancțiune. Se credea că 
lucrurile trebuiau să se o- 
prească aici. A intervenit 
însă un ,,dar“...

Expunîndu-și „odiseea" 
în adunarea generală a or
ganizației de partid, Posa a 
formulat o serie de critici 
la adresa tovarășului Ion 
Niculescu, secretarul comi
tetului de partid din com
binat, a directorului Oni- 
ca ; s-a declarat potrivnic 
faptului că unii oameni în
străinează bunurile între
prinderii, ca și practicilor 
birocratice care îngreunea
ză accesul muncitorilor la 
cadre de conducere : totul 
„în termeni tari", care se 
întîlneau undeva cu jigni
rea. Luînd la rîndu-le cu
vîntul, criticîndu-1 aspru 
pe Posa. participanții la a- 
dunarea generală n-au o- 
mis nici ei neajunsurile cu 

■ caracter mai general pe

cu munci de răspundere' 
din combinat. Și ca pe vii
tor să se „vindece" de a- 
semenea practici, după 
cum ne-a relatat verbal și 
în scris tovarășul Nicolae 
Dănilă, invitat la acea șe
dință, lui Posa i s-a spus 
răspicat de către secreta
rul comitetului de partid po 
combinat: „De dumneata 
ne ocupăm noi. O să te pu
nem din nou în discuția a- 
dunării generale și o 
propunem să fii .exclus 
să știi că putem cere 
se aprobe dizolvarea 
ganizației de bază și să 
înscriem membrii de partid 
dacă aceștia nu aprobă ex
cluderea". Iată deci cu cîtă 
ușurință poate să spună a- . 
semenea vorbe un secretar 
de comitet de partid la a- 
dresa unei întregi organi
zații de bază, cînd sînt cu
noscute rigorile statutare 
ale partidului nostru, pre
cum și —"*■—1:~ " 
cordate 
fiecărui

Și a 
dunăre

■să
Și 
să 

or- 
re-

grija și atenția a- 
fiecărui comunist, 
om al muncii.
urmat o nouă a- 
generală., Referatul

de trei pagini, în care du
pă ce se trece fugitiv pes
te culpa depunerii carne
tului, se afirmă că I. P. se 
face vinovat, printre alte
le, pentru tendința „de 
a-și rezolva o problemă în 
afara cadrului organizat al 
secției, intervenind pe cont 
propriu Ia nivelurile superi
oare de conducere...". Apoi 
în multe fraze. în cale mai 
multe, se insistă asupra 
criticilor aduse oamenilor 
cu munci de răspundere. 
Biroul comitetului de par
tid pe combinat propune 
excluderea din partid a lui 
Posa. Urmează discuții. Ur
mează votarea. Cea de-a 
doua adunare generală a 
votat, în majoritate, exclu
derea din partid a lui Posa.

Aici se opresc, deocam
dată, ’ lucrurile privindu-1 
pe loan Posa. Deocamdată, 
întrucît un colectiv a în
tocmit un voluminos dosar 
care va fi supus discuției 
biroului Comitetului muni
cipal de partid Hunedoara, 
spre a confirma sau infir
ma sancțiunea.

Publicind aceasta anche
tă, la efectuarea căreia am 
fost sprijiniți de organele 
de partid ale municipiului 
Hunedoara, este departe de 
noi intenția de a influența 
opinia biroului comitetului 
municipal de partid care, 
nu ne îndoim, se va expri
ma cu grija și atenția deo
sebită pe care le comportă 
analizarea situației acestui 
om, respectînd întrutotul 
prevederile 
P.C.R. 
modul 
cheiat 
menul .
avem de-a face, cu un om, 
un om tînăr (Posa are ,a- 
bia 30 de ani), capabil de 
evoluție — cîteva conclu
zii socotim că se impun.

Desigur, este vorba de un 
caz izolat, de practici cu 
totul străine spiritului par
tidului nostru, și nu-1 con
siderăm caracteristic nici 
muncii acestui mare și pu
ternic colectiv care este or
ganizația de partid a comu
niștilor de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. Cre
dem totuși că aici, in 
munca politico-educativă a 
comuniști.or, în creșterea 
responsabilității lor parti
nice există mari rezerve 
neexplorate. Credem că 
distanța dintre cadrele din 
conducerea administrativă a 
combinatului, a secțiilor, a- 
telierelor și colectivele de 
muncă trebuie scurtată Și 
curățată de inutile bariere, 
in sensul existenței unui 
climat de disciplină, dar și 
de dialog, de explicare lim
pede a legilor statului, a 
drepturilor și obligațiilor 
tuturor. Și, în sfîrșit, este 
prea bine știut, este de atî- 
tea ori subliniat în docu
mentele partidului, în indi
cațiile date de conducerea 
de partid, că în munca cu 
oamenii. în această gingașă, 
de mare sensibilitate și 
complexitate activitate, nu 
au ce căuta subiectivismul, 
pripeala, spiritul îngust. 
Aceasta rezultă din regu
lile care guvernează activi
tatea partidului nostru, re
zultă din însuși spiritul de 
dreptate și echitate cu care 
partidul rezolvă problemele 
oamenilor muncii, fiind un 
principiu obligatoriu pentru 
fiecare membru al partidu
lui, indiferent de funcția ce 
o deține.

Statutului
Dar dincolo

• în care va fi 
acest caz — 

e impropriu, fiindcă 
L a face cu un om,

In viața de toate zilele au 
loc, uneori, întîmplări cu re
percusiuni nedorite asupra 
desfășurării pe mai departe a 
activității fiecăruia. Un fier 
de călcat lăsat în priză și ne
supravegheat, o cutie de chi
brituri aflată la îridemîna co
piilor, o infiltrație de apă sau 
o fisură a instalațiilor casni
ce — iată doar cîteva din 
cauzele care pot aduce preju
dicii mai mici sau mai țnari 
oricăruia dintre noi. Dacă a- 
dăugăm la acestea pagubele 
pricinuite de fenomenele na
turii (trăsnet, ploaie torențială) 
înțelegem și mai bine de ce e 
bine să ne luăm neapărat o 
măsură de prevedere. Mulți 
au făcut acest lucru încheind 
Asigurarea complexă a gos
podăriei. Pe această cale și-au 
asigurat protejarea bunurilor 
din gospodărie, pentru cazuri 
de distrugeri și deteriorări. 
Această asigurare este în a- 
vantajul persoanei care a în
cheiat-o, precum'și al soției 
(respectiv soțului) ; ea se re-

feră și la obligațiile (despăgu
birile civile) ce ar rezulta pen
tru asigurat și membrii fami
liei sale fată de proprietarul 
imobilului în care locuiesc, 
sau față de alte persoane, ca 
urmare a unor daune și acci
dente produse la domiciliul 
asiguratului. Așadar, cuprin
derea largă în această formă 
de asigurare reflectă gradul ei 
ridicat de utilitate, fiind în 
același timp și convenabilă : 
se plătesc 2 lei pentru 1000 lei 
sumă asigurată. De reținut și 
faptul că, de curînd, s-a in
trodus măsura ca asigurarea 
complexă a gospodăriilor să 
poată fi încheiată și prin ma
gazinele O.C.L. și ale între
prinderilor comerciale de stat 
care vînd populației bunuri 
de folosință îndelungată : mo
bilă, frigidere, televizoare. A- 
sigurarea poate fi încheiată 
atît pentru bunurile ce se 
cumpără, cît și pentru cele ca
re se află de acum în gospo
dăria fiecăruia.

Rețineți : îl cheamă Gheorghe 
Szekely. Vîrsta — 26 de ani. Re
cidivist notoriu, condamnat de 
mai multe ori pentru furturi și * 
tîlhării. De două luni este pus 
sub urmărire de organele de mi
liție din Satu-Mare, pentru un 
nou atac tîlhăresc comis asupra 
unui cetățean, Ia scurt timp după 
eliberarea sa din ultima detenție. ’ 
Urmărindu-1 noaptea pe o stra
dă întunecoasă, sus-numitul l-a 
molestat grav, jefuindu-1 de o 
importantă sumă. Pentru prin
derea lui cît mai grabnică (spre 
a nu mai comite noi acte tîl- 
hărești). Inspectoratul județean 
de miliție Satu-Mare solicită 
sprijin celor ce vor avea prilejul 
să-1 întîlnească. Semnalmente : 
înălțime^ 1,80, păr creț, brunet ; 
poartă favoriți și mustață ] năs
cut la 15 octombrie 1943.

• Două
I cartularii
I
I
I
I
I
I
I
I
I

năs-

necunoscute
La Arhivele Statului din Rim- 

nieu Vîlcea s-a făcut recent o 
descoperire de mare valoare 
istorică. Cercetătorii de aici au 
găsit în depozitele arhivei două 
cartularii (condici de documen
te) necunoscute pînă acum, a- 
parținînd mînăstirii Cozia, în 
care sint transcrise -96 de docu
mente. Recenta descoperire re
prezintă acte date de 28 domni
tori din Țara Românească, pe o 
perioadă de 540 de ani. Cel mai 
vechi (20 mai 1388) este' dat de 
Mircea’ cel Bătrîn : cele mai
multe (șapte) sînt date de către 
Matei BaSarab. Condicile re
prezintă un prețios izvor de in
formare pentru istoria patriei 
noastre.

Ultrapoten- 
tul „Cineva"

Colectivul 
D.C.A. 
mare 
prime și materiale pentru di
ferite întreprinderi industria
le ...................................
cu importante realizări eco
nomice. Planul total valoric a 
fost realizat în proporții» de 
102 la sută, iar sarcinile de 
livrări la export au fost de
pășite cu 44 la sută, obținîn- 
dtl-se, totodată, beneficii su
plimentare în - valoare de 
.109 000 lei. Participanții la a- 
dunarea generală pentru ana
liza activității pe anul 1969 
și dezbaterea planului pe anul 
1970, desfășurată recent în în
treprindere, au apreciat că e- 
xistă posibilități pentru reali
zarea și depășirea, prin efor
turi susținute, a tuturor sar
cinilor de plan din acest ul
tim an al cincinalului. Ei au 
hotărît să folosească întreaga 
lor capacitate de muncă pen
tru depășirea prevederilor 
planului cu 20 tone gogoși de 
mătase. 10 tone lînă, 16 tone 
piei bovine și porcine, 5 000

bucăți piei ovine din achizi
ții și 10 tone deșeuri de hîr- 
tie. toate în valoare totală de 
1 558 000 lei, și să obțină, în 
mod suplimentar, beneficii de 
100 000 lei. Cu acest prilej, co
lectivul de aici a chemat la 
întrecere toate întreprinderile 
jude'țene D.C.A. din țară, pen
tru depășirea.. sarcinilor de 
plan Ia producția globală cu 
3 la sută, la gogoși de mătase 
cu 10 la sută, lînă cu 1,6 la 
sută, piei de bovine și porci
ne cu 8 la sută, piei de ovine 
cu ’7,1 la sută, pentru obține
rea de beneficii peste plan mai 
mari cu 4 la sută. Chemarea 
la întrecere include, de ase
menea, sprijinirea cooperati
velor agricole de producție în 
realizarea planului de plantări 
de duzi. în culturi intensive, 
prevăzut în acest an ; redu
cerea perioadei de contracta
re și preluare a lînei și a go
goșilor de mătase cu 5 zile 
față de graficul aprobat. Un 
angajament meritoriu, care 
face cinste întreprinderii 
D.C.A. din județul Dolj.

i Cînd al pe „Cineva", te poți 
transfera, peste noapte, de la 
Borșa tocmai la termocentrala 
electrică de la Brazi. Ca învăță
torul Vasile Gh. Constantin. Per
soana l-a creat pe dată un post 
de șef al biroului administrativ, 
cu o leafă bunicică. Tot... per
soana l-a asigurat, urgent, un a- 
partament într-un bloc din car
tierul nord al Ploieștiulul. Șl 
— ce mai calea-valea 1 — s-a 
mutat omul chiar fără să-și mal 
facă formele de intrare în oraș. 
Știe el : persoana în cauză ve
ghează I Dar cine poate fi acel 
Cineva ?| Mister ț Directorul în
treprinderii, Gheorghe Vătav, 
susține că el n-a întrebat nimic 
atunci cînd a semnat transferul, 
Iar apartamentul 1 l-a dat sala
riatului pentru că., l-a rugat; 
președintele comitetului sindica
tului, Ion RIzea, se jură că „nu 
este în temă", iar șeful serviciu
lui de personal nu s-a întrebat 
dacă este nevoie (sau nu) de un 
șef administrativ adus tocmai de 
la Borșa. Vasăzlcă, nimeni nu 
știe nimic ? Atunci este clar : 
dumnealui, strămutatul, nu are 
pe Cineva, are pe mai mulți 1

Rubrică redactată de
Șteîan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii"



agențiile de presă transmit

Sa Șeicul Sabah A] Salem Al 
emirul statului Kuweit. Din 
kuweitiană la întrevedere a 
șeicul Abdullah Al Jaber Al 
ministrul comerțului și in-

personalități politice 
st judecate de tri-autostrada care leagă capitala țării 

de aeroport. înalt de 172 m, monu
mentul va putea fi văzut de la dis
tanța de 20 km.

kuweit Delegația 
guvernamentală 
română primită 
de șeful statului

î” mai multe centre industriale din R. F. a Germaniei, unde lucrează muncitori spanioli,
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j ’"“«stnaie uin K. r. a Germaniei, unde lucrează muncitori spanioli, au avut loc demon-
stiațu de solidaritate cu greviștii din Spania, împotriva regimului dictatorial. In fotografie : aspect de la una 

din aceste demonstrații

P. C. Italian
se pronunță

împotriva 
unui guvern 
cvadripartit
ROMA 11. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Di
recțiunea Partidului Comunist Ita
lian, întrunită la Roma, sub preșe
dinția lui Luigi Longo, a analizat si
tuația și perspectivele politice după 
demisia guvernului democrat-creș- 
tin, prezidat de Mariano Rumor. 
Dezbaterile au avut loc pe margi
nea raportului prezentat de Enrico 
Berlinguer.

într-un comunicat dat publicității 
miercuri, Direcțiunea P.C.I. aprecia
ză ca negativă propunerea de recon
stituire a unui guvern cvadripartit 
care, „pe de o parte capătă semnifi
cația unei operațiuni conserva
toare, în contradicție,fățișă cu orien
tarea și cerințele oamenilor muncii 
și ale maselor populare, iar, pe de 
altă parte, apare ca o soluție îndo
ielnică și precară a crizei".

Direcțiunea P.C.I. afirmă hotărîrea 
comuniștilor , italieni de a se opune 
încercării de constituire a unui nou 
guvern de coaliție cvadripartită, sub
liniind că realitatea socială și po
litică a țării impune de urgență ne
cesitatea unui guvern -orieht.lt spre 
stînga prin programul său, prin for
mula și structura sa. Comunicatul 
face apel la toți militanții, „spre o 
manifestare mai intensă a voinței 
populare pentru un guvern orientat 
spre stînga". „împreună cu celelalte 
forțe democratice și de stînga — se 
spune în încheiere în document — 
comuniștii trebuie să dezvolte acțiu
nile unitare în rîndul maselor mun
citoare. și al organelor de conducere 
administrativă, pe plan local".

INDIA

PARTIDUL COMUNIST 
SPRIJINĂ MĂSURILE 
DE NAȚIONALIZARE

A BĂNCILOR
DELHI 11 (Agerpres). — Secreta

riatul Central al Partidului Comunist 
din India a dat publicității o decla
rație prin care condamnă hotărîrea 
Curții Supreme de a invalida legea 
cu privire la naționalizarea a 14 din
tre cele mai mari bănci care ope
rează în țară. Această hotărîre — se 
arată în declarație — a fost luată în 
favoarea intereselor monopolurilor și 
este potrivnică politicii naționalizării.

Declarația adresează un apel Par
lamentului Indiei prin care îl cheamă 
să-și exercite pe deplin împuterni
cirile pentru înlăturarea tuturor pie
dicilor din calea legilor ce apără in
teresele oamenilor muncii și sînt în
dreptate împotriva monopolurilor.

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU PROBLEMELE
VALUTAR FINANCIARE

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Zi
lele acestea s-au desfășurat la Mos
cova lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru problemele valutar-finan- 
ciare.

La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Repu
blica Socialistă România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică, precum și re
prezentanți ai Băncii internaționale 
de colaborare economică.

Comisia a analizat propuneri re
feritoare la programul de realizare a 
Plotărîrilor celei de-a XXIII-a' se
siuni (speciale) a C.A.E.R. cu privire 
la perfecționarea colaborării țărilor 
membre C.A.E.R. în domeniul rela
țiilor valutar-financiare și de credit.

Lucrările comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lucru, tovă
rășească.

ORIENTUL APROPIAT
® TENSIUNE LA AMMAN 

DUPĂ INSTITUIREA MĂ
SURILOR DE SECURITATE

AMMAN. — Premierul Bahjat Al- 
Talhouni a prezidat miercuri după- 
amiază- o ședință a guvernului iorda
nian, anunță postul de radio Am
man. Membrii guvernului au trecut 
în revistă situația actuală din țară 
și alte probleme. Postul de radio 
Amman a adăugat că au fost adopta
te o serie de hotărîri, fără a preciza 
însă natura acestora.

Intr-o declarație făcută presei, mi
nistrul iordanian al informațiilor, 
Salah Abou-Zeid, a subliniat că 
„măsurile adoptate de guvernul ior
danian sînt menite . să salvgardeze 
securitatea internă și să asigure o 
atmosferă corespunzătoare pentru 
realizarea și consolidarea unui front 
interior"

După cum s-a mai anunțat, este 
vorba despre interzicerea folosirii 
armelor în interiorul orașelor, a 
dreptului de port-armă, a stocării 
materialelor explozive în localități, 
despre suspendarea, de asemenea, a 
reuniunilor și manifestațiilor parti
delor politice și de introducerea pen
tru toți cetățenii a obligativității 
purtării actelor de identitate.

In urma Hotărîrilor guvernului 
iordanian și ă protestului formulat 
împotriva lor de organizațiile pales
tiniene de guerilă, la Amman . dom
nește o stare de tensiune, care a de
terminat introducerea unor noi mă
suri de securitate! Pe străzile capi
talei iordaniene circulă patrule înar
mate, principalele clădiri sînt cu se
veritate păzite și un control riguros 
al actelor se întreprinde asupra con
ducătorilor auto și pasagerilor.

Intrările în taberele palestiniene 
sînt, de asemenea, păzite cu străș
nicie de unități ale forțelor de co
mando se menționează totuși că 
nu a fost înregistrată nici o ciocnire 
între acestea .și armata iordaniană.

® REACȚIILE ORGANIZA
ȚIILOR PALESTINIENE DE 
REZISTENȚĂ

CAIRO. — Organizațiile palestinie
ne au declarat că se vor opune prin 
forță hotărîrii guvernului iordanian 
de a interzice dreptul de port-armă 
în capitală și în alte localități, rela
tează corespondentul din Cairo al 
agenției Associated Press. Postul de 
radio din Cairo al organizației pa
lestiniene „Al Fatah" a transmis o 
declarație în care a anunțat că toate 
fracțiunile mișcării de guerilă s-au 
întîlnit miercuri noaptea și au decis 
să respingă hotărîrea guvernului ior
danian. In cadrul reuniunii «s-a 
hotărît decretarea „unei stări de ur
gență" a tuturor grupurilor palesti
niene din Iordania, precum și con
stituirea unui comandament unificat 
pentru „a rezista oricărei eventuale 
acțiuni armate" împotriva lor.

Tot la Cairo, într-un interviu acor
dat cotidianului egiptean „Rose El 
Youssef", Moamer El Geddafi, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia, a declarat

că „dacă grupurile palestiniene de 
vom 

trece 
știut 
care 
baze

guerilă nu se vor unifica, noi 
adopta noi metode pentru a 
toate organizațiile, care n-au 
niciodată care este dreapta și 
este stînga", la realizarea unei 
reale a poporului palestinian.

Președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia se 
află în prezent la Cairo, unde parti
cipă la reuniunea tripartită a șefilor 
de stat ai R.A.U., Sudanului și Libiei.

Pe de altă parte, într-un in
terviu acordat ziarului egiptean 
„Al Ahram", Yasser Arafat, pre
ședintele Organizației de Elibe
rare a Palestinei, a arătat' că 
la conferința arabă la nivel înalt, 
care a avut loc anul trecuit Ia Rabat, 
el a propus spre discutare, între alte
le : mobilizarea resurselor țărilor 
arabe și întărirea mișcărilor palesti
niene. Șefii statelor arabe — a relevat 
el — nu au examinat însă decît pri
ma propunere. In ce privește cele
lalte propuneri, conferința a adoptat 
o rezoluție, conform căreia urmau să 
aibă loc întrevederi bilaterale în ca
pitalele arabe. „Dar aceste întreve
deri nu au fost încununate de succes 
total" — a arătat președintele O.E.P.

Referindu-se la problema palesti
niană, Arafat a declarat : „Noi avem 
două obiective principale : în primul 
rind, continuarea acțiunii noastre ar
mate, și apoi crearea unui stat pa-' 
lestinian democratic".

Yasser Arafat a afirmat, în în
cheiere, că toate proiectele prezen
tate de marile puteri care discută 
situația din Orientul Apropiat „nu 
țin seama de punctul de vedere al 
poporului palestinian".

® CONFERINȚA DE PRESĂ 
A LUI A. MEGUID

CAIRO. — Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă, Abdel 
Meguid, ministrul adjunct al orientă
rii naționale și purtătorul de cuvînt 
oficial al-guvernului R.A.U., a decla-■ 
rat că „rezoluția O.N.U. cu privire 
la. încetarea focului, adoptată în iu
nie 1967 și pe care în acel moment 
R.A.U. a acceptat-o, nu a însemnat șî 
nu înseamnă, după părerea noastră, 
menținerea statu-quo-ului pe un ter
men nedefinit". Amintind că rezolu
ția din iunie 1967, referitoare la în
cetarea focului, nu prevede retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile 
ocupate, el a declarat i „Dacă obiec
tivul pe care Israelul și S.U.A. in
tenționează să-1 atingă cerînd respec
tarea încetării focului este menține
rea statu-quo-ului, atunci respectarea 
încetării focului este inacceptabilă". 
In continuare, purtătorul de cuvînt 
al R.A.U. a declarat că, în concepția 
guvernului său, „nu pot fi luate în 
considerare, în mod separat, rezolu
ția cu privire la încetarea focului 
din iunie și rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967“. „In 
caz contrar, liniile de încetare a fo
cului se vor transforma treptat pen
tru Israel în frontiere, ceea ce este 
inacceptabil". In ceea ce privește 
Egiptul, a subliniat el, acesta conti
nuă să accepte rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967.

(Agerpres)

KUWEIT 11 (Agerpres). — La 10 
februarie, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel Burtică. Și membrii de
legației economice guvernamentale 
române care efectuează o. vizită ofi
cială în Kuweit au fost primiți de . 
Alteța " " '
Sabah, 
partea 
asistat 
Sabah, 
dustriei, iar din partea română Ște
fan Cleja, ambasadorul României în 
Kuweit. în cursul discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă cor-' 
dială, au.fost abordate probleme ce 
privesc extinderea relațiilor econo
mice și comerciale romă no-lruweitic
ne, precum și alte probleme de in
teres reciproc.

în cursul aceleiași zile, delegația 
economică guvernamentală română 
a vizitat regiunea Al Ahmaddia și 
zona industrială As Shuiba. Cornel 
Burtică a avut o întrevedere cu gu
vernatorul regiunii Ahmaddia.

După-amiază, ministrul comerțu
lui exterior a avut, de asemenea, 
întrevederi cu Abdullah Yosuf Ah
med Al Ghanim, vicepreședintele 
Camerei kuweitiene pentru comerț 
și industrie, și cu Feisal Al Mazzdie, 
președintele societății „Kuweit Pe
trochemical Fertillizer".

Seara,. ministrul kuweitian aț co
merțului și industriei a organizat în 
saloanele hotelului „Hilton" un di
neu în cinstea oaspeților români.

Walter Scheel despre;

BONN 11 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, Walter Scheel, 
a acordat uri interviu televiziunii din 
Bonn în care se subliniază că pri
mele convorbiri polono—vest-germa- 
ne pe care le-a avut secretarul de 
stat Duckwitz la Varșovia au permis 
o privire de ansamblu asupra tema
ticii lor și au încheiat pregătirile' ne
cesare, astfel încît se poate trece a- 
cum la aprofundarea acestor teme. 
In „grupul larg de teme" abordabile, 
ministrul vest-german a situat pe 
prim plan problema Oder-Neisse, 
despre care — a precizat el — va 
trebui, probabil, să se vorbească cel 
mai intens. în ce privește tratativele 
economice .dintre cele două țări, a 
spus Scheel, va trebui să se ajungă 
nu numai la o colaborare economică, 
ci și la alte acorduri. Aceste trata
tive nu trebuie legate de convorbi
rile politice. în plus — a adăugat el 
— trebuie discutate probleme con
sulare.

V

Particîponțil Ia consfăliiirea reprezentanților cercu
rilor economice sovietice și japoneze,care are loc la Moscova, 
concretizează planurile de colaborare în domeniul modernizării porturilor sovie
tice de pe coasta Pacificului, ceea ce va permite sporirea livrărilor de cherestea 
și de cărbune din U.R.S.S. către Japonia. Este discutat și proiectul livrărilor de 
gaze naturale sovietice în Japonia. După cum relevă agenția TASS, U.R.S.S. 
propune construirea unei conducte transsahaline pentru transportul gazelor 'și 
ulterior a unei conducte pe traseul Iakutsk—Habarovsk—Sahalin, ceea ce va 
permite să se exporte în Japonia 10 miliarde mc gaze naturale pe an.

Wladyslaw Gomulka, 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a primit miercuri dele
gația Prezidiului Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, condusă de pre
ședintele Adunării Federale, Dalibor 
Hanes, membru supleant al Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, care se află într-o 
vizită oficială în Polonia.

Parlamentul turc a res
pins proiectul de buget pre
zentat de guvernul condus de 
Suleyman Demirel cu 224 voturi 
contra și 213 pentru. Această situație 
a fost creată în urma sciziunii pro
duse în sînul Partidului Justiției, care 
deține majoritatea în parlament. Un 
număr de 46 de deputați ai acestui 
partid și-au alăturat voturile celor 
ale opoziției.

După catastrofa de la Val 
d’Isdre, ministrul afacerilor inter
ne al Franței, Raymond Marcellin, în
soțit de secretarul de stat pentru pro
blemele tineretului și sportului, pre
cum și de alte persoane oficiale, a sosit 
la locul catastrofei, provocată de uriașa 
avalanșă de zăpadă. După cum s-a 
anunțat, numărul victimelor se ridi
că la 39 de morți și peste 30 de ră
niți. Cercetările, întrerupte marți în 
cursul serii, au fost reluate miercuri 
dimineața cu ajutorul armatei. Nu se 
exclude eventualitatea' de a mai de
gaja de sub stratul de zăpadă și alte 
cadavre. Ministrul afacerilor interne 
a precizat că va fi constituită de ur
gență o comisie de anchetă, formată 
din reprezentanți ai autorităților.

0 bOIllbă a f°st aruncată de 
o persoană necunoscută în camera 
ascensorului de la sediul partidului de 
opoziție Acțiunea Națională (P.A.N.) 
din Ciudad de Mexico. Explozia de
clanșată a provocat daune clădirii și 
moartea unei persoane.

Tentativa de soluționare 
a diferendului dintre Repu
blica Populară Congo și Re
publica Democratică Congo, 
care urma să se' concretizeze printr-o 
reuniune la nivel înalt în localitatea 
cameruneză Garoua, a eșuat, ca ur
mare, în primul rind, a absenței uneia 
dintre principalele oficialități în cau
ză, generalul Mobutu.

I

Cargoul polonez „Ko- 
liaj" a eșuat în strîmtoa- 
rea Beltul Mare, Pe un s™p 
de stînci din apropierea insulei da- 

■ neze Skalsker. Nava, care transporta 
14 000 tone de apatită din Mur
mansk spre Swinoujscie, informează 
agenția P.A.P., a suferit avarii la pro
ră, pe unde a început să pătrundă 
apa. Un spărgător de gheață polonez 
a pornit în ajutorul vasului eșuat.

In timpul descărcării 
mărfurilor de pe nava so
vietică „PskOV" în P°rtul Tri
poli, o scînteie a incendiat benzina 
care se strînsese pe suprafața apei. 
Flăcările au cuprins rapid unul din 
bordurile navei și o parte a cheiului, 
prezentînd pericol pentru un tanc 
petrolier vest-german, aflat la 8 metri 
de „Pskov“, și pentru o navă ame
ricană, care încărca munițiile pe care 
trupele» S.U.A. le evacuau de la ba
zele militare din Libia. Marinarii de 
pe „Pskov" au reușit să localizeze în 
cîteva secunde incendiul, atît pe navă, 
cît și pe chei. In numai zece mjnute, 
incendiul a fost complet stins.

Printr-un decret al pre
ședintelui brazilian, Emilio 
Garrastazu Medici, a fost 
dizolvată comisia militară 
creată de predecesorul său în vederea 
anchetării persoanelor acuzate de „ac
tivități subversive". In intervalul de 
peste un an cît a existat această co
misie, numeroase ) 
braziliene au fost judecate 
bunale militare și private de drepturile 
lor politice.

Cercetările privind aten
tatul asupra familiei consu
lului francez la Calcutta 
COntinUă. Cîinii polițiști care-i 
căutau pe ucigașii soției consulului 
s-au oprit Ia patul unde se afla tînă- 
rul Bisweswar Sarkar, internat la spi
talul Bangur din Calcutta cu răni 
grave. Acestea, au menționat surse ofi
ciale, coincid cu cele pe care fiul 
consulului, venit în ajutorul părinților 
săi, atacați în timpul somnului, pre
tinde că le-a provocat unuia dintre 
asasini.

Japonia a plasat un sa
telit pe o orbită în 
PălîlîntUlui, devenind 
țară a lumii, după U.R.S.S., 
Franța, care reușește acest 
transmite agenția Reuter, 
a avut loc la centrul spațial 
ra, în sudul Japoniei, cu ajutorul unei 
rachete Lambda 4s5, de producție 
niponă, acționată de combustibil so
lid. A fost ^cea de-a cincea încer
care de plasare pe orbită a sateli
tului, tentativele anterioare eșuînd, ca 
urmare a funcționării defectuoase a 
rachetei.

jurul
a, patra

S.U.A. și 
lucru — 
Lansifea 
Uchinou-

Un acord între Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Hmericil, cu Priv*re la schimburile în domeniile tehnico-științific, cultu
ral și educativ și în alte ramuri de activitate pe perioada 1970—1971, a fost 
semnat la Washington, anunță agenția TASS. Cu ocazia semnării documen
tului, N. M. Lunkov, membru în Colegiul Ministerului Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, șeful delegației la tratativele de la Washington, a declarat 
că Uniunea Sovietică se pronunță pentru dezvoltarea schimburilor cultural- 
științifice cu toate țările și, îndeosebi, cu S.U.A. Aceste schimburi permit o 
cunoaștere reciprocă a ultimelor realizări și a bogatelor tradiții culturale ale 
popoarelor, contribuind la întărirea sentimentelor de încredere reciprocă și a 
relațiilor dintre cele două țări.

BELGRAD

Un monument în memo
ria lui Patrice Lumumba, 
primul președinte al statului Congo 
(K), va fi construit la Kinshasa pe

întrevederile
președintelui Tito în Etiopia
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 

La Addis Abeba au continuat con
vorbirile dintre suveranul Etiopiei, 
Haile Selassie, și președintele Iugo
slaviei, Iosip , Broz Tito. Au fost 
abordate probleme privind situația 
din Africa, situația internațională, 
îndeosebi criza din Orientul Apro
piat, precum și relațiile dintre Etio
pia și Iugoslavia. Părțile au căzut 
de acord să fie format un comitet 
economic comun în scopul cercetă
rii posibilităților de extindere a co
laborării economice dintre cele două 
țări.

Iosip Broz Tito, a primit la reședința 
sa de la Addis Abeba pe Diallo Telli, 
secretarul general al Organizației 
Unități Africane.

.Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost, 
abordate probleme ale situației din 
Africa, precum și unele probleme 
internaționale actuale.

Tot miercuri, președintele Iugosla
viei, Iosip Broz Tito, a primit pe se
cretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, care a sosit în capitala etio
piana. Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind situația din 
Orientul Apropiat, precum și alte 
probleme internațional'Iugoslavia,Președintele

SPRE 0 EUROPA A ÎNCREDERII
Șl STIMEI RECIPROCE

(Urmare din pag. I)
bilirea climatului de încredere șl 
cooperare atît de necesar continen
tului nostru."

In încheiere, vorbitorul a relevat 
însemnătatea unor întilniri prelimi- . 
nșre de felul celei de la 
nu- pot decît să exercite 
pozitivă, contribuind la 
convocării conferinței 
ropene în favoarea securității și co
laborării pașnice.

Prof. JERZY BUKOWSKI a ținut 
să accentueze în discuția pe care am 
avut-o cu domnia sa rolul convor
birilor și contactelor internaționale 
la orice nivel, în vederea înlăturării 
obstacolelor existente, a motivelor 
de neîncredere și suspiciune, pentru 
asigurarea unor relații în spiritul 
bunei vecinătăți și al’stimei recipro
ce. „Pentru prima dată după cel 
de-al doilea război mondial, pe fon
dul unei stabilități relative a atmo
sferei politice în Europa, există — 
ne-a declarat d-sa — condiții în ve
derea abordării concrete, in cadrul 
unui forum internațional cuprinzător, 
a temei de vitală însemnătate a 
securității europene. -Una din princi
palele premise ale creării unui sis
tem de securitate eficientă în Eu-

Viena, care 
o influență 

facilitarea 
general-eu-

ropa o constituie, fără doar și poate, 
lărgirea sferei de contacte între Est 
și Vest, cit și a formelor și a conți
nutului activității diverselor orga
nisme și organizații internaționale, 
in așa fel incit să poată fi atrase 
cercuri cit mai largi ale opiniei pu
blice. Numai astfel vom putea vorbi 
in această parte a 'lumii de o stabili
tate politică reală. Asemenea direc
ții de activitate trebuie să ducă, in 
perspectiva anilor, . la lichidarea 
blocurilor militare, la instaurarea in 
Europa a încrederii între toți locui
torii săi. Discuția deschisă, fără con
diții preliminare, dialogul larg cu 
ample ramificații politice, economice, 
culturale, iată una din modalitățile 
cele mai directe ale însănătoșirii cli
matului în Europa. Firește, in acest 
context, trebuie folosit orice prilej 
pentru reducerea și în cele din urmă 
lichidarea înarmărilor și a stocării 
mijloacelor de distrugere in masă pe 
continentul nostru.

Dorința de pace este unanimă, așa ■ 
incit rămine ca ea să fie materiali
zată in forme concrete, care, in cele 
din urmă, să ducă la instaurarea pă
cii și colaborării multilaterale pe 
baze de egalitate deplină, la întări
rea securității in Europa".

Cel de-al treilea interlocutor al 
nostru, R. MARKIEWICZ, a stăruit 
asupra contribuției țărilor socialiste

I ■
la eforturile pentru transformarea 
Europei intr-o zonă a păcii și co
laborării, inclusiv inițiativa convocă
rii conferinței consacrate securității 
europene, referindu-se, în acest con
text, și la contribuția Poloniei in 
această direcție.

„Consider cit se poate de clară ne
cesitatea imperioasă a convocării 
conferinței general-europent, in pre
zent neexistind pe continent vreo 
țară care să se pronunțe deschis îm
potriva ei. O astfel de situație vă
dește viabilitatea și actualitatea pro
punerii țărilor socialiste. Există, ce-i 
drept, o serie de rețineri in Occi
dent, insă argumentele vehiculate 
împotriva conferinței nu au, practic, 
nici o bază, realitatea zilelor noas
tre refuzînd să le accepte ca juste 
și raționale Este necesar să se ajun
gă la lichidarea blocurilor militare, 
deoarece existența lor nu oferă ba
ze sănătoase, reale pentru cauza 
securității europene. Totodată, tre
buie ca activitatea diplomatică pro
prie să se împletească strins cu in
teresele generale ale securității și 
păcii in Europa’și în întreaga lume.

Problema securității europene este 
o problemă apropiată Poloniei".

După ce a menționat o serie de 
inițiative ale țării' sale consacrate 
consolidării păcii pe continent, in
terlocutorul a declarat : „In prezent

sintem martorii eforturilor R.P. Polo
ne in direcția normalizării relațiilor 
cu Republica Federală a Germaniei. 
Problema normalizării relațiilor cu 
R.F.G. nu se reduce la recunoașterea 
graniței Oder-Neisse. In general, re
cunoașterea statu-qiuo-ului in Eu
ropa nu o considerăm' ca un scop in 
sine, ci un punct de plecare și o bază 
in vederea dezvoltării colaborării eu
ropene în toate domeniile.

Noi considerăm că un sistem, de 
securitate și colaborare trebuie să cu
prindă obligația înfăptuirii și respec
tării principiilor fundamentale ale 
coexistenței pașnice pe arena inter
națională, renunțarea la folosirea for
ței în soluționarea problemelor liti
gioase, paralel cu depunerea in con
tinuare de eforturi în vederea reali
zării dezarmării și a procesului de' 
dezvoltare a tuturor țărilor fără nici 
un fel de discriminare.

Un rol important revine in această 
direcție opiniei publice largi. Trăim 
intr-o epocă nouă, epoca atomică, 
lucru de care sintem perfect con- 
știenți. La fel de conștienți sintem 
de faptul că interesele păcii și secu
rității ne sjnt comune și apropiate 
tuturor. Trebuie și este necesar să în
firipăm un dialog permanent cu ab
solut toate forțele și curentele pro
gresiste și lucide din lumea capita
listă. Avem datoria să înregistrăm cu 
atenție și să urmărim in evoluția lor 
toate glasurile raționale străbătute 
de dorința firească și sinceră de a 
contribui la opera de instaurare a u- 
nei păci trainice in Europa, la crea
rea unui sistem eficient de securi
tate colectivă. întreaga noastră acti
vitate și toate eforturile noastre tre
buie subordonata acestui țel nobil 
care vine in întâmpinarea dorinței ar
zătoare de pace și bună înțelegere a 
tuturor locuitorilor globului pămin- 
tesc".

• • u •

BELGRAD 11 (Agerpres). — In 
cadrul unei întîlniri cu ziariștii 
străini acreditați la Belgrad, preșe
dintele Vecei Executive Federale a 
Iugoslaviei, Mitia Ribicici, a decla
rat că anul trecut s-a realizat o creș
tere economică stabilă. Iugoslavia, a 
arătat el, nu mai importă Droduse 
agricole și și-a creat rezervele nece
sare. Din turism s-a realizat un ve
nit de peste 13 milioane dolari. 60 
la sută din mărfurile exportate au 
fost plasate în zonele cu valută con
vertibilă. Totodată, a sporit volumul 
schimburilor cu țările membre ale 
C.A.E.R. și cu țările în curs de dez
voltare.

Referindu-se la problema restitui
rii datoriilor pe care Iugoslavia le-a 
contractat în străinătate, Ribicici a 
arătat că acestea vor fi restituite 
conform înțelegerii, dar achitarea 
lor reduce rezervele valutare și în
gustează spațiul pentru revoluția 
tehnologică. Este necesar, a spus el 
în continuare, ca Iugoslavia, ca țară 
europeană, să se angajeze mai mult 
în problemele securității europene și 
în căutarea soluției la o serie întrea
gă de probleme ale acestui conti
nent. Considerăm că Europa este , un 
tot și nu pot fi separate problemele 
de politică externă ale Europei cen
trale de cele ale zonei sale sudice 
sau ale zonei Mediteranei, a afirmat 
vorbitorul.

Amintind că a acceptat' invitația 
de a face o vizită în Uniunea So
vietică, Ribicici a declarat că, în ul
timul timp, contactele la nivel gu
vernamental între cele două țări 
n-au fost frecvente. El a apreciat că 
vizita in U.R.S.S. va contribui la 
lărgirea colaborării dintre Iugoslavia 
și Uniunea Sovietică.

Fidel Castro despre 
campania de recoltare 

a trestiei de zahăr
HAVANA 11. — Corespondentul A- 

gerpres, V. Stamate, transmite: Lu
înd cuvîntul la posturile de radio și 
televiziune, primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, a făcut o amplă anali
ză asupra, felului în care se desfă
șoară campania de recoltare a tres
tiei de zahăr — „Zafra". După ce. a 
prezentat amănunțit situația pe pro
vincii, regiuni, precum și din une
le fabrloi de zahăr, vorbitorul a de
clarat că, deși realizarea celui de-al 
treilea milion de tone (din cele zece 

. milioane prevăzute) s-a produs cu o 
întîrziere de două zile față de calen
darul prestabilit, situația se prezintă 
satisfăcător datorită abnegației și 
spiritului patriotic de care dau dova
dă oamenii muncii în această cam
panie. Primul ministru a arătat că în 
îndeplinirea planului de prelucrare 
a trestiei de zahăr există o oarecare 
rămînere în urmă, 
principală constă în 
timp a programului 
vederea reutilării și 
nui mare număr de 
cial în provincia Oriente. La aceasta 
au contribuit și ploile torențiale cars 
s-au abătut asupra Cubei în ianua
rie și la începutul lui februarie (fe
nomen nemaiîntilnit pînă acum în a- 
ceastă perioadă a anului), care au în- 
tîrziat maturizarea și coacerea tres
tiei de zahăr în diferite zone ale ță
rii. Vorbitorul a declarat că există 
toate condițiile ca pînă la .15 iulie să 
se realizeze cele zece milioane tone 
de zahăr. Avînd în vedere că valoa
rea acestei „zafre" reprezintă mai 
bine, de un miliard de dolari — a 
subliniat el — aceasta va însemna un 
mare , succes economic pentru Cuba, 
o lovitură dată blocadei economice 
instituite de guvernul american îm
potriva Cubei și o dovadă a realiză
rilor revoluției. în continuare, Fi
del Castro a arătat că, simultan cu 
efortul de îndeplinire a sarcinii în 
campania' zahărului, se desfășoară 
vaste lucrări de irigații, de însămîn- 
țare a unor mari suprafețe cu orez, 
citrice, cartofi, legume etc.

a cărei cauză 
neexecutarea la 
de investiții în 
modernizării u- 
fabrici, în spe-

Prezențe românești
Austria-Româ- 

ai coloniei ro- 
Au fost pre- 
de asemenea, 

român 
Dumitru

La sediul „Acade
miei României" (Acca- 
demia dî Romania) din 
capitala Italiei a avut 
loc o masă rotundă 
pe tema „Contribuția 
cercetărilor arheologi
ce la clarificarea is
toriei antice a Româ
niei". Prof. Alexandru 
Bălăci, directorul „A- 
cademiei României", a 
relevat însemnătatea a- 
cestei manifestări — 
nouă mărturie a dezvol
tării actuale a. relațiilor 
cultural-științifice din
tre România și Italia, 
importantă expresie a 
orientării culturii ro
mânești contemporane 
spre valorificarea con
tinuă a patrimoniului 
istoric. La dezbaterile 
ce au urmat și-au a- 
dus contribuția cei

măi de seamă arheo
logi italieni, precum 
și acad. prof. Con
stantin Daicovlciu 
și prof Hadrian Daico-" 
viciu. Participanta au 
subliniat valoarea deo
sebită a ultimelor des
coperiri arheologice in 
clarificarea unor pe
rioade de mare în
semnătate din istoria 
poporului român.

★
Ansamblul folclo

ric „Călușul" din 
Scomicești a prezen
tat la Viena, în fața 
unui public numeros, 
un spectacol de cin- 
tece și dansuri popu
lare. Au participat o- 
ficialități austriece, 
oameni de cultură, • 
parlamentari, membri 
ai Asociației de prie-

tenie 
nia și 
mâne. 
Zenți, 
ambasadorul 
la . Viena, 
Aninoiu, și membri ai 
Ambasadei 
Măiestria 
tivă a 
românesc a fost 
plătită cu îndelungi și 
călduroase aplauze. In 
preziua spectacolului, 
postul de radio aus
triac a inclus in e- 
misiunea sa de ac
tualități o prezentare 
a formației „Călușul" 
și a locului pe care îl 
ocupă folclorul în 
cultura țării noastre. 
Emisiunea a fost ilus
trată cu melodii popu
lare românești. I

române, 
interpreta- 

ansamblului 
răs-
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