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viței și Humorului termo- 
e înregistrează tempera- 
e minus 17—21 grade. P? 
i, stratul de zăpadă este 

metru, iar vîntul atinge
, 40 de metri pe secundă, 
ste acestea, așa-numitul 

■ de iarnă" al forestierilor 
ni înaintează spre inima 
r. Planului de producție 
al întreprinderilor fores- 
s-a adăugat, la chemarea 
tului județean Suceava al 
un obiectiv nou, de o în- 

ate economică deosebită : 
a de la degradare și re- 
în circuitul economic a 
0 mc de material lemnos, 
it din doborîturile de 
.ceasta lucrare necesită 
re volum de muncă — 
mare concentrare de for- 
jna organizare, abnegație 
m.
emarea comitetului ju
de partid este o chemare 
:anță, ne spunea tov. ing. 
Iru Ilicscu, secretar cu 
iele economice. Avem o 
icredere în reușita acți- 
loarece forestierii sînt 
inimoși, și în fruntea 

iflă comuniștii.
‘ iu-și drum prin nămeți, 

■ii au deschis puncte de 
locuri unde, pînă acum, 
ns doar sălbăticiunile 
Comandamentul pentru 
•ea doborîturilor de 

vede dotarea tehnică su- 
iră a sucevenilor cu 50 
ie mecanice, 14 funicu- 
agere, 60 de trolii, 31 
ioane, felurite tractoare 
• Uneori — cind e cazul 
)t folosi și elicopterele, 
inul organelor locale de 
de stat, al ministerelor 

t s-au luat măsuri pen- 
ivizionarea cu alimente 
area condițiilor optime 
e. „Frontul forestieri- 
veni înaintează...
n MANEA
irespondentul .?Scînteii” •

A OKI

Anul 1970 pune în fața organelor 
și organizațiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din județul Mehe
dinți, sarcini de mare complexitate, 
a căror îndeplinire exemplară face 
imperios . necesară perfecționarea 
continuă a stilului muncii organiza
țiilor de partid, orientarea cu prio
ritate a întregii lor activități spre 
problemele majore ale realizării pla
nului economic pe acest an. îmbu
nătățirile ce urmează a fi aduse sti
lului muncii de partid vizează, în 
esență, înlăturarea manifestărilor de 
inerție, promovarea cu mai mult 
curaj a noului, creșterea continuă a 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid, astfel incit să imprimăm 
muncii de partid mai mult’ dinamism 
și eficacitate, competență și respon
sabilitate. Noi vedem în toate aces
tea o condiție esențială pentru a pu
tea fi realizate sarcinile ce revin 
colectivelor din industria județului, 
prin planul de stat pe anul 1970. de 
a spori producția globală cu 13,7 la 
sută, din' care 70 la sută pe seama 
productivității muncii, de a mări 
producția marfă vindută și încasată 
cu 15 la sută, iar productivitatea 
muncii cu 8.9 la sută ; numai în felul 
ișcesta vor piit.ea fi îndeplinite an
gajamentele luate de plenara " 
mitetului județean Mehedinți 

' ’P.C.-R. ca răspuns' la chemările
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elevi
reștene, un test de o factură oarecum inedită. Spun 
„inedită" nu pentru că întrebările chestionarului ar fi 
fost de o nemaiîntâlnită originalitate, ci pentru că ele 
nu urmăreau nici explorarea bagajului lor de cultură 
generală, nici sondarea unor trăsături psihice, l-am 
întrebat pur și simplu cit costă un șir de bunuri de 
larg consum, dintre cele mai necesare traiului zilnic : 
plinea, zahărul, uleiul, pasta de dinți etc. Totodată, 
i-am solicitat să ne spună și care este prețul unor anumite 
mărci de țigări românești și 
străine, unor băuturi alcoolice 
etc.

Dacă eludăm anumite limi
te aproape inevitabile ale u- 
nel asemenea investigații — 
bunăoară, faptul că, la fel ca 
la orice... extemporal, elevii 
au mai tras cu ochiul unul la celălalt, ba chiar au și- 
suflat — putem spune că testul a fost in bună măsură 
edificator.

Privite sub aspect strict procentual, rezultatele par 
mulțumitoare : intr-adevăr, majoritatea elevilor ches
tionați cunoșteau prețurile bunurilor de consum obiș
nuite și le ignorau (sau cel puțin așa au răspuns) pe 
cele ale țigăr!lor și băuturilor alcoolice.

Și totuși... Aici: nu e vorba numai de niște procente 
matematice, ci și de ceva mult mai amplu și mai com
plex. Faptul că, dintre ei, aproape un sfert n-au fost 
in stare să spună cu exactitate care e prețul unei 
pîini, faptul că au fost destui care au declarat ingenuu 
că habar n-au cit costă o sticlă de ulei, faptul că, in 
schimb, nu puțini au știut cu precizie cit costă un 
pachet de Kent sau de Royal, mi se pare că nu tre
buie să ne lase indiferenți, ba dimpotrivă.

Firește, ceea ce am urmărit in primul rind cu acest 
test a fost să vedem in ce măsură copiii de 16-17 ani, 
tineri în toată puterea, sînt deprinși de părinții lor să 
dea ajutor la efectuarea unor treburi cotidiene în gos-

Co
al

AL
Traian DUDAȘ 

prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R.

întrecere lansate 
județene de partid

Trăgind concluzii 
cinile stabilite de 
P.C.R. din decembrie 1969 pe linia 
îmbunătățirii conducerii activității 
economice, cerem organizațiilor de 
partid să evite indicațiile de ordin 
general, intervențiile sporadice, im
provizațiile, soluțiile temporare, să 
asigure un ajutor competent, prompt 
în conducerea activității economice. 
Este un adevăr incontestabil că în
făptuirea politicii economice a par
tidului se află în strinsă legătură cu 
capacitatea de cuprindere și compe
tența organizațiilor de partid, cri
teriul principal de apreciere a acti
vității lor fiind îndeplinirea și depă
șirea tuturor indicatorilor de plan.

Comitetul județean de partid con
sideră că un element esențial pen
tru creșterea eficienței întregii ac
tivități economice îl constituie exer
citarea operativă si responsabilă a 
controlului de partid în toate sferele 
producției imateriale. Sintem fei'm 
deciși să nu admitem repetarea stă
rilor de lucruri de anul trecut, cind 
unele organizații de partid s-au se
sizat asupra unor anomalii in pro
ducție cu întîrziere.

In această ordine de idei, merită 
relevată acțiunea întreprinsă pe li
nia dinamizării muncii organizațiilor 
de partid de Comitetul municipal 
Tr. Severin; Cîteva colective formate 
din activiști cu o bogată experiență 
în muncă și specialiști în diferite 
domenii, conduse de secretari ai co
mitetului municipal, studiază de cît- 
va timp posibilitățile existente în 
fiecare întreprindere pentru utiliza
rea mai eficientă a capacităților de 
producție și a forței de muncă, redu
cerea în continuare a consumurilor 
specifice. Important de subliniat este 
faptul că aceste colective nu-și iro
sesc timpul alcătuind sesizări și con
statări, ci acționează operativ, 
preună cu cadrele de partid și fac
torii de răspundere de la locurile de 
muncă, pentru înlăturarea cauzelor 
care influențează negativ bunul 
mers al producției, pentru fructifi
carea numeroaselor propuneri ale 
salariaților in vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan. Pe a- 
ceastă bază, de exemplu. Ia recenta 
plenară a comitetului județean de 
partid, reprezentanții uzinei de va
goane s-au angajat să suplimenteze 
cu încă 3 milioane lei sarcinile asu
mate inițial privind depășirea pla
nului. Iată și un alt exemplu 
care atestă preocuparea pentru an
corarea muncii de partid în sarci
nile economice de actualitate strin
gentă. Spre1 a evita repetarea rămî- 
nerilor în urmă constatate anul tre

de organizațiile 
Brașov și Timiș, 
practice din sar- 
plenara C.C. al

îm-

podărie, pornind de la capitolul elementar al cumpă
răturilor (capitol care, cum reiese din recente inves
tigații privind bugetul de timp,'. îndeosebi al femeilor 
gospodine, ocupă incă prea mult din timpul ce ar pu
tea fi destinat altor preocupări, mai utile familiei și 
societății).

Există insă și un țel mai profund, un „subtext" de 
mai adincă perspectivă al chestionarului : în ce mă
sură acești adolescenți sînt îndrumați să cunoască, de 
la această vîrstă fragedă prețui bunurilor zilnice, pe 
care Ie primesc, deocamdată, de-a gata, incepind de la 
cele mai elementare și pină la cele mai costisitoare ? în 

ce măsură sînt invățați — 
și pe I această cale — să 
prețuiască efortul investit de 
cei mari pentru a le asigura 
un trai lipsit de griji, un trai 
închinat pe de-a-ntregul for
mării și pregătirii pentru via
ță ?

deschis că, din acest punct deTrebuie s-o spunem 
vedere, existența chiar și a unui procent in aparen
ță nu prea mare de adolescenți care nu cunosc pre
țul plinii ni s-a părut un fenomen îngrijorător.

Căci „prețul piinii" capătă, în acest context, o sem
nificație ce depășește aspectul de suprafață al tarifu
lui comercial: devine o metaforă’în care se cristali
zează, cu rezonanța unui semiiat de alarmă, păgubi
toare carențe educative, in primul rind ale mediului 
familial. Să ne mai mirăm oare că din rîndurile unor 
tineri care nu știu prețul piinii se recrutează cel 
mai adesea aceia care nu știu nici prețul muncii ? 
Nu mi se pare exagerat a afirma că prin pre
țul piinii (desigur, in înțeles metaforic, cu multiplele 
semnificații pe care le comportă) se filtrează in fond 
conștiința valorilor umane in genere și, totodată, con
știința autentică a propriei valori.

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii“) : Cu 294 de zile mai de
vreme față de termenul prevă
zut în planul de stat și cu 19 
zile în avans față de propriul 
angajament, colectivul șantieru
lui 33 al I.C.M.S.-Galați a 
terminat construcția celui de-al 
treilea cuptor al fabricii de var 
metalurgic, la care a și fost a- 
prinsă flacăra in vederea uscă
rii. La cele două celule ale 
cuptorului, procesul de uscare se 
face cu încărcătură normală, 
ceea ce înseamnă că se pregă
tește concomitent și elaborarea 
primei șarje de var metalurgic. 
Constructorii s-au angajat să 
reducă termenul de execuție cu 
214 zile și la cel de-al pa
trulea cuptor ; în acest fel. se 
va crea posibilitatea obținerii — 
în final — a unei producții su
plimentare de 65 000 tone de var 
metalurgic, satis făcîndu-se ast
fel consumul oțelăriei și elibe- 
rîndu-se o importantă capacita
te de transport auto, echivalen
tă cu 17 milioane tone/km, nu
mai în acest an.
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prof. univ. Miron CONSTANTIMESCU
ministrul învăfămîntului

cut pe șantierele de construcții de 
Turnu-Severin, comitetul t 
de partid 
specialiști 
vitate. de 
șantierele 
periodic asupra măsurilor întreprin
se și a rezultatelor concrete obținu
te în redresarea situației. Firește, 
sintem incă departe de a fi realizat 
integral revirimentul scontat, dar 
rezultatele obținute în luna ianua
rie ne îndreptățesc convingerea că 
munca pe șantierele severinene se 
va situa la nivelul cerințelor, iar 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate vor îi îndeplinite cu succes.

în lumina sarcinilor stabilite de 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1969, orientăm eforturile orga
nizațiilor de partid către problemele 
care converg spre realizarea exem
plară a sarcinilor de producție. In 
acest sens, vom iniția acțiuni poli- 
tico-organizatorice pentru folosirea 
integrală a capacităților de produc
ție în fiecare întreprindere, în fie
care sector, secție sau atelier, mai 
ales în schimburile 11 și III. unde, 
așa cum se întîmplâ la Șantierul 
naval Tr. Severin, întreprinderea de

municipal 
a format un colectiv dc 
care se ocupă, în exclusi- 
îndrumarea activității pe 
de construcții, raportînd

(Continuare în pag. a Hl-a)

De curînd, în secția forjă 
a Combinatului petrochimic 
Pitești, - ~ J--------- x ""
doi 
fan 
au 
din 
tru
Erau gata ; nu rriai rămăse
se decît operația... cea mai 
dificilă : scoaterea lor pe 
poarta combinatului. Ope
rație dificilă pentru că 
poarta combinatului nu s-ar 
fi deschis, totuși, cu ușurin
ță, în fața unor asemenea 
produse... nepetrochimice. 
Cercetările făcute de m'liție 
au stabilit că metalul folo
sit pentru confecționarea 
celor trei porți era al în
treprinderii, după cum tot 
ale întreprinderii erau și 
mijloacele tehnice folosite i 
mașini de prelucrare, su
dură, energia electrică, vop
seaua. S-a întocmit un do
sar de urmărire penală din 
care, acum, la mai mult de 
două luni de cind a fost 
descoperită fapta, lipsește o 
piesă esențială : valoarea 
prejudiciului. Ea trebuia 
stabilită, prin calcule, prin- 
tr-un deviz judicios, de că
tre păgubaș. Dar păgubașul
— combinatul petrochimic
— tace. El a așteptat mai 
întîi o adresă, o hîrtie ofi-

s-a descoperit î că 
salariați, Ion $tc- 
și Sofron Lăutarii, 

confecționat trei porți 
fier forjat. Porți pen- 

locuințe particulare.
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întregul nostru învățămînt este an
grenat intr-un amplu efort consacrat 
înfăptuirii directivelor C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea și modernizarea 
tuturor treptelor instrucțiunii noas
tre publice. Pentru direcționarea a- 
cestui efort un rol deosebit l-a avut 
Conferința Națională a Cadrelor Di
dactice, desfășurată acum un an, care 
a reunit peste 3 000 de delegați și 
invitați, reprezentanți ai celor 200 000 
de slujitori ai școlii de toate grade
le. Problematica 
largă a conferin
ței. înaltul nivel 
al discuțiilor și, 
ceea ce trebuie 
subliniat în mod 
deosebit. pre
zența conducători
lor partidului și 
statului nostru, 
cuvîntarea plină 
de învățăminte a 
tovarășului Nico
lae Ceaușescu. se
cretarul general 
al partidului, si
tuează această 
impunătoare în
trunire a corpului didactic din 
România intre evenimentele care vor 
rămîne în istoria invățămîntului nos
tru.

Pe baza concluziilor desprinse din 
lucrările conferinței și a sarcini
lor stabilite cu acest prilej, Ministe
rul învățămîntului, cu sprijinul co
mitetelor de partid județene și al 
consiliilor populare, al ministerelor 
și a! altor organe centrale, al consi
liilor profesorale și senatelor 
sitare, in strinsâ colaborare 
mitetul Central al U.T.C. și 
liul Național al Organizației 
rilor, a desfășurat o susținută mun
că organizatorică și științifică pen
tru perfecționarea multilaterală a in- 
vățămintului intr-o concepție uni
tară, în funcție de nivelul actual al 
societății noastre socialiste, de per
spectivele deschise de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

în domeniul invățămîntului

cială din partea miliției, 
prin care să i se arate că 
a fost păgubit și să i se cea
ră să vadă cu cît. Hîrtia i 

trimis la sfîrșitul lui 
Neprimind nici

s-a 
decembrie, 
un răspuns, miliția a reve
nit, la sfîrșitul lunii ianua
rie, cu o nouă adresă. Pă
gubașul însă tace în conti-

faptul că nimeni din con
ducerea secției „n-a obser
vat" nimic și tărăgănarea 
stabilirii prejudiciului ? 
Vom mai reveni.

Iată un . alt caz, petrecut 
pe șantierul întreprinderii 
de construcții-montaj de pe 
platforma petrochimică a 
Piteștiului. Șefu] de echipă.

cultură generală, principalul obiec
tiv spre care s-au îndreptat efortu
rile ministerului l-a constituit înfăp
tuirea școlii generale de 10 ani, care 
reprezintă, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a Cadrelor Didactice, „un 
adevărat ->alt în dezvoltarea instruc
ției și educației tineretului, avînd 
efecte deosebit de favorabile asupra 
lărgirii orizontului de cultură al în
tregului popor, corespunzător exi

gențelor actuale 
și de viitor ale 
societății noas
tre". Anul școlar 
19159—1970 a re
prezentat un mo
ment însemnat în 
istoria învâțămîn- 
tului nostru, prin 
funcționarea, pen
tru prima dată, a 
unui număr de 
1 748 clase a IX-a 
ale școlii generale 
de 10 ani. care au 
cuprins

. 48 000 de
Ministerul 

acordat o 
orientării conținutului 

____  forme de învățămînt. a 
laborat operativ, cu sprijinul larg al 
cadrelor didactice, planul de învăță
mînt. programele și manualele șco
lare și a asigurat apar.ția lor la timp.

Potrivit Directivelor Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Ro
mân, privind dezvoltarea învățămîn- 
tului. au fost pregătite și dezbătute 
proiectele planurilor de învățămînt 
ale liceului de cultură generală și 
ale liceului pedagogic, care urmea
ză să fie definitivate pe baza obser
vațiilor și propunerilor valorosului 
nostru corp profesoral. în prezent, se 
desfășoară nn diațog vin al ministe
rului cu masa învățătorilor și pro
fesorilor asupra -programelor de în
vățămînt. pentru ca acestea să răs
pundă pe deplin, prin conținutul lor 
științific si educativ, cerințelor

(Continuare în pag. a IV-a)

ci rea 
elevi, 
învă- 

atenție 
a-
e-

nuare. Atît de greu îi vine 
să se considere păgubit...

O situație de necrezut. Și 
nu e unica. Ea ne-a pus pe 
urmele unui fenomen pe cît 
de ciudat, pe atît de nociv.

...Știți cum arată o poartă 
metalică. în primul rînd, e 
mare. Nu numai că e impo
sibil de scos din uzină pe 
neobservate dar nici nu 
poate fi confecționată aco
lo pe ascuns. Ciudată orga
nizare a muncii există aici 
dacă doi oameni au putut 
să „fușerească" trei mari 
porți metalice fără ca cine
va să bage de seamă 1

Ceea ce ne îndreptățește 
să întrebăm : nu există, 
oare, nici o legătură între

Gheorghe Popa, din secția 
de confecții metalice, a fa
bricat, în atelierul șantie
rului, o poartă metalică și 
un gard lung de 45 de me
tri (primise o... comandă 
personală). Conducerea șan
tierului i-a dat aprobarea 
să cumpere de la întreprin
dere 200 de kg deșeuri de 
fier beton (sub 30 de cm 
lungime). A cerut, de ase
menea, aprobarea să-și lu
creze în șantier „ciubucul" ; 
cu aparatele de sudură, cu 

■ sculele, cu instalațiile șan
tierului. Cu alte cuvinte, să 
folosească atelierul șantie
rului drept atelier particu
lar — fără taxe, și folosind 
pe gratis arsenalul tehnic

și materialele întreprinde
rii.

Astăzi se spune că Gh. P 
n-a primit această aproba
re, că maiștrii atelierului 
s-au opus dar că.'fără ști
rea lor... Povești de ador
mit copiii! Cine le-ar pu
tea crede? Cum să confec
ționezi. într-un atelier cu 
zeci și zeci de oameni, pe 
furiș, un gard de fier de 45 
de metri lungime? Ce maiș
tri „distrați"! Să se împie
dice ei toată ziua de o ast
fel de construcție metali
că (atît de diferită față de 
ceea ce se produce acolo) 
și să nu „observe" 1 Mai 
mult : în respectiva lucra
re nu există ■ capete mici 
din fier beton. Nici nu se 
pot confecționa o poartă de 
fier și un gard din bucă
țele de 30 de cm lungime. 
Sau, dacă e posibil, ar fi o 
operă de artă, o curiozi
tate. Oricum, materialul fo
losit este departe 
tea fi considerat

Cum era firesc, 
lui i s-a cerut să 
că prejudiciul. Se aștepta, 
desigur, un calcul riguios,

Mihai CARANFIL 
Gheorghe CiRSTEA

,.Japonia nu poate juca un rol în 
viața internațională prin mijloace 
militare Este necesar să ne fixăm 
un țel, potrivit circumstanțelor și 
particularităților noastre naționale". 
Cu aceste precizări și-a început pre
mierul Eisaku Sato declarația-pro- 
gram prezentată zilele trecute cu 
prilejul deschiderii noii sesiuni a 
Dietei japoneze. Această cuvintare, 
completată de declarațiile ministru
lui de externe, Kiiclii Aichi, și ale 
altor membri ai cabinetului, este' pe 
larg comentată în cercurile politice 
din Tokio, ea fiind prima, expunere 
amplă a lui Sato după alegerile ge-

Complexul de sere Zagna Vâdem al „Dunărea", |ude|ul Braila, se m.nde pe o suprafață de 13 ha, din
care 3 ha sînt răsadnițe cu încălzire tehnică

nerale de la sfîrșitul lunii decembrie 
și după formarea noului guvern.

Numeroși observatori relevă fap
tul că primul ministru a circumscris 
această declarație în problematica 
generală a deceniului care a început, 
a preocupărilor de perspectivă ale 
Japoniei „Japonia — a subliniat el 
— are nevoie înainte de toate de noi 
principii călăuzitoare. Intrăm intr-o 
perioadă cind potențialul economic al 
Japoniei va avea o pondere fără pre
cedent. Produsul no.stru național glo
bal este pe cale de a depăși 200 mi
liarde dolari și nu este imposibil ca 
el să crească de trei ori in următorii 
zece ani A trecut timpul imitării și 
a venit vremea să ne fixăm propriile 
țeluri... Scopul nostru este pacea și 
de aceea trebuie să contribuim la 
slăbirea încordării internaționale, si 
stabilim relații prietenești cu toate 
țările și să activăm pentru crearea 
unei ordini internaționale prin care 
să se perpetueze pacea".

Dintr-un punct de vedere mai larg, 
în programul noului guvern, compa
rat cu cele precedente, există anu
mite elemente inedite, cum ar fi, de 
pildă, încercarea de definire a unui 
curs propriu japonez și a unei poli
tici independente. Cu toate acestea, 
numeroase comentarii ale presei lo
cale reproșează caracterul general al 
programului noului cabinet. „în pri
mul rind — afirmă „ASAHI EVE
NING NEWS" - deși declarația 
premierului a inclus, cum se aștepta, 
programul de perspectivă al acestei 
decade, acesta nu cuprinde măsuri, 
recomandări practice pentru a in

¥ . i
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crea-

S. RADU

descoperit doar 
conținutul care

re
al

to- 
to-

33 
de 
în

apropie, 
coopera- 
vor face 
în raioa-

din 
pri- 
că 
la

co 
o- 
a) 
de.

nu e deloc 
Contractăm 
C.A.P. și 

ne sînt ne-

resursele 
organi- 

pro- 
peste 
piese.

șl acelea 
băieți : la

unei
de
de
de răspun-

răs- 
operativ ce- 
cumpărăto-

CETĂȚENESC
Din „grădina11 sectorului de con

serve al magazinelor, gospodinele 
ar dori să poată „culege11, în 
orice anotimp, mîncăruri găti
te pe bază de legume, care să le 
economisească nu numai efortul, ci 
și timpul. Urmînd acest îndreptățit 
deziderat, am pornit la „cules11. 
Dar lucrurile s-au petrecut ca în 
zicala cu pomul lăudat... Printre 
stivele impresionante de cutii cu 
mazăre și fasole — devenite un fel 
de „vedete11 — am 
cîteva borcane cu 
ne interesa.

Cine sărăcește 
„grădina11 de le
gume a conserve
lor ? Din discuți
ile cu diferiți re
prezentanți ai co
merțului reiese 
că, în fiecare an, 
sînt reînnoite ce
rerile adresate 
industriei cu pri
vire la diversi
ficarea sortimen
tului. Dar o situa
ție pusă la dispo
ziție la I.C.R.A.- 
Bucureștl demon
strează cifric fe
nomene de îngus
tare, din treaptă 
în treaptă, a sor
timentului la 
produsele de care 
aminteam. Urmă
rind coloana can
tităților contracta
te la mîncărurile 
gata preparate, 
constatăm că ele 
ocupă, cam 16 la 
sută din total 
(61 la sută fiind 
zării și fasolei). Acest procent, des
tul de modest, ar trebui să fie 
împărțit cît mai echitabil între ce
le aproximativ 18 sortimente care 
figurează în nomenclator. Dar iată 
cum sînt distribuite prioritățile : 
tocana, ghiveciul și vinetele în u- 
lei au ponderea cea mai mare, a- 
dică 12,6 la sută ; celelalte 15 sor
timente — printre care ardeii cu 
orez, preparatele din conopidă, bâ
rnele, zacusca, sarmalele — totali
zează abia 3,82 la sută.

Este o realitate faptul că, în con
dițiile anului agricol trecut, au e- 
xistat greutăți obiective în reali
zarea unor sortimente de legume.

In multe cazuri, industria s-a vă
zut nevoită să se mulțumeas
că cu ce a primit, modificînd, 
consecință, contractele 
cu comerțul. Analizînd 
rile mai atent

în
încheiate 

însă lucru- 
reiese că practica 

e mai veche. Bilanțul anului 1968 
s-a încheiat, cu o situație similară: 
In loc de 88 tone de bame în ulei 
s-au livrat 9 tone, în loc de 40 
ne dovlecei cu orez — doar 18 
ne, din 70 tone de zacusca — 
tone. în schimb, la tocana 
legume — contractată și așa

In ele tot atîtea posibilități de alcă
tuire a unui meniu bogat ? Pentru 
că, după cum a reieșit din discu
țiile cu diferiți specialiști din fa
brici și din minister, produsele noi 
nu sînt tocmai bine văzute, mai 
ales cele din categoria care ne in
teresează. mai complicate j ele tul
bură oarecum liniștea și calmul 
propriu producției lineare a unor 
sortimente simple și arhicunoscute. 
Apoi, nu s-a lămurit încă cine su
portă eventualele pagube ale în-

M.I.A., ing. Ion Dicu, a recunos
cut că, de fapt, prelucrarea caise
lor și căpșunilor este limitată la 
două luni pe an și în celelalte zece 
s-ar putea încredința fabricii ex
perimentarea și producția prepara
telor și semipreparatelor. Să în
semne această mărturisire o reeva
luare a concepției ministerului a- 
supra importanței preparatelor 
amintite ? Aceasta ar echivala 
înlăturarea cauzei principale a 
fertei sărace, la

ȘABLONUL

acest capitol, 
producției 
conserve. Un pas, 
încă destul de ti
mid, s-a făcut to
tuși : sortimen
telor existente li 
se vor adăuga, a- 
nu) acesta. încă 
vreo 10 preparate, 
semipreparate, so
suri.

Firește, varieta
tea preparatelor 
trebuie să-și gă
sească corespon
dentul în grădini
le furnizorilor. în 
livrările pe care 
aceștia le fac. 
Cum stau lucru
rile din acest 
punct de vedere ? 
„Scriptic, avem 
tot ce ne trebuie, 
ne spunea un 
prezentant
Combinatului ju
dețean de indus
trie alimentară 
Ilfov. In realitate 
însă 
așa.

unitățile 
cantitățile ce 
și primim pe jumătate, 

a ne onora, măcar cantita-

cantități de sute de tone — s-a li
vrat mai mult decît dublu ! Iată, 
deci, o situație care nu mai poate 
fi nicidecum explicată prin cauze 
pur obiective.

Poate industria alimentară să 
producă mai multe conserve pre
parate pentru consum imediat ? 
Răspunsul este afirmativ. Ne-a de
monstrat-o limpede inginerul șef al 
fabricii „Flora11, care ne-a înșirat, 
fără nici un răgaz de gîndire, ca
tegorii întregi de produse ce ar 
putea ajunge pe masă fie direct, 
fie după un foarte scurt popas în 
bucătărie De ce nu se transformă 
aceste propuneri, perfect realiza
bile. în borcane și cutii, închizînd

ceputului. Pentru a putea urmări 
mai îndeaproape drumul noilor 
produse, specialiștii de la „Flora" 
au propus ca secția Grivița, care 
dispune de cadre experimentate și 
de un ultramodern laborator uzi
nal, să fie profilată pe producția 
și lansarea noutăților. în felul a- 
cesta, gama celor cîteva preparate 
ar putea ajunge, într-un an-doi. 
la 70—80 de sortimente. Propune
rea n-a avut nici un ecou în mi
nister Nu pentru, că nu era bună, 
ci pentru că... „Flora11 e profilată 
pe fructe : căpșuni și caise Pînă 
la urmă, șeful serviciului de pro
ducție din Direcția conserve a

Tn zilele din urmă, 
între reprezentanții 
direcției de textile- 
încălțăminte din 
M.C.I și cei ai 
UCECOM a interve
nit 
prin care coopera
ția meșteșugăreas
că intră definitiv în 
rîndul producători
lor de confecții pen
tru copii. Pentru în
ceput, adică în 1970, 
comerțul va primi 
de la acest furnizor 
peste o jumătate de 
milion de piese — 
pardesie și raglane 
pentru fete și bă
ieți, rochii, cămăși, 
pijamale, capoate. 
Tot pentru început, 
materia primă ne
cesară — țesăturile 
sînt puse la dispo
ziția producătorilor 
de către depozitele 
comerțului, urmînd 
ca în viitor, datorită 
permanentizării a- 
cestor articole tn 
nomenclator, coope
rativele să includă 
în planurile lor de 
aprovizionare și 
materialele necesa
re confecțiilor pen
tru copii. în zilele 
care urmează, 40 de 
modele de rochițe 
vor intra la croit, 
astfel că în sezonul 
care se 
etichetele 
tivelor își 
apariția și
nele pentru cei mici 
Va fi, sperăm, nu 
numai un spor can
titativ binevenit,

mai ales la unele 
sortimente deficita
re în oferta indus
triei, cît și unul de 
calitate, de varie
tate. De la tov. Ni- 
colae Hanganu, di
rectorul direcției 
de confecții 
UCECOM, am 
mit asigurări 
modelele alese,
rochii, de pildă, au 
toate însușirile pen
tru a place : colorit 
frumos, clar, impri
meuri vii, croială și 
ornamente alese cu 
grijă. Se încearcă, 
de asemenea, „re
pararea" unei ine
chități, mai de mult 
semnalate, între 
confecțiile destinate 
tetelor 
pentru
centrul de creație 
al UCECOM se ela
borează modele de 
cămăși, sacouri, 
pantaloni ș.a., gîn- 
dite anume pentru 
a corespunde cerin
țelor și exigențelor 
vîrstei.

Interesant și, tot
odată, demn de re
marcat ni s-a părut 
faptul că, într-un 
timp destul de scurt, 
s-au găsit mijloace
le și 
necesare 
zării 
ducțil 
500 000 
Factori
dere din UCECOM 
ne informează că se 
intenționează chiar 
profilarea anumitor

cooperative pe con
fecții de copii ; mai 
mult de jumătate 
din operațiunile ne
cesare pînă la fini
sarea produselor 
vor fi executate 
prin munca la do
miciliu. In ce pri
vește asigurarea țe
săturilor, pe lîngă 
sursele amintite, se 
vor folosi și cupoa
nele, resturile de 
partizi din materia
lele cele mai reuși
te ale întreprinderi
lor textile. O ase
menea relație s-a și 
stabilit cu întreprin
derea „Dacia” din 
Capitală.

Apreciind iniția
tiva și dorința coo
perației meșteșugă
rești de a participa 
la completarea gar
derobei copiilor, nu 
putem să nu amin
tim că unele pro
misiuni similare 
s-au mal făcut ș! 
altă dată. De aceea, 
este de așteptat ca 
angajamentul
fie privit cu toată 
seriozitatea, 
ția și producția să 
fie urmărite cu a- 
tenție, pentru rea
lizarea într-adevăr 
a unei îmbrăcăminti 
adecvate și de bun 
gust, care să 
pundă 
rințelor 
rilor.

I s-a pătat sau ștfonat cuiva pă
lăria ? Singura soluție pentru ce
tățeanul din Bistrița este o călăto
rie la Cluj sau Tg. Mureș. Pentru 
că In întreg județul nu găsește pe 
cineva să-i facă un asemenea ser
viciu. Cazul nu e singular. Din re
țeaua _ biștrițeană a prestărilor de 
servicii lipsesc unele de care cetă
țeanul are neapărată nevoie, cum 
sînt, de exemplu, reparațiile insta
lațiilor electrice, de apă, reparațiile 
de instrumente muzicale, lucrările 
de cromaj și nichelaj, cele de dui- 
gherie etc. Nu s-a întreprins aproa
pe nimic' pentru prestările de ser
vicii la domiciliu, iar pentru unele 
activități în funcțiune spațiul este 
mai mult decît necorespunzător ; 
în atelierul de reparat radiouri și 
televizoare, ca să poată lucra, 
meșterii sînt uneori nevoiți să scoa
tă aparatele pe trotuar.

— „Unele din activitățile ce lip
sesc acum — ne spune tov. Aurel 
Kertesz, președintele uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugărești 
— ne propunem să le organizăm 
chiar în acest an, prevăzînd și fon
durile respective. Simțim însă ne
voia unui sprijin mai substanțial 
din partea organelor locale pentru 
asigurarea spațiului corespunzător".

Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Bistrița-Năsăud 
a făcut, într-adevăr, unele eforturi

Așteaptă-mă azi,
A B

ca vin mîine...
— Zadarnic insistați. Nu 

tru în casa dv. în 
pului 1

— Bine, 
venit, iar 
prag ?
- Să fi ... 

de un banal scurt-circuit inte
rior, nu veneam deloc.

— ?!
— Noi, cei de la I.D.E.B., nu 

avem voie să intrăm în casele 
oamenilor. Știți, regulamentul... 
Lucrăm numai afară, reparăm 
numai firele care leagă stîlpul 
din stradă de tabloul aparta
mentului. Mai departe, de la ta
blou, trebuie să chemați altă 
întreprindere : I.R.C.R. I.R.C.R. 
repară și el numai partea lui. 
Regulamentul...

Deși poate ar părea nevero
simil, schimbul de cuviate re
produs a avut loc aie
vea. L-am copiat din- 
tr-o scrisoare adresa
tă 
mai 
„Dialog 
în respectiva

dar v-am 
acum vă

ruptul
in- 
ca-

chemat, ați 
opriți în

știut că-i vorba doar

cooperativei „Radio 
Operațiunea propriu- 

zisă e simplă, e complicată ? 
Un telefon la „Centrul de de
servire a populației11 în raza 
căruia „cazi11 și...

— Să fiți mîine 
lîngă casă.

...Și stai a doua 
casă (solicitantul 
slujbă 1), și, spre

cialiștii 
Progres'1.

toată ziua pe

zi pe lîngă
1 n-areideal

seară, apare 
specialistul. Cum vede și aude 
despre ce e vorba, sare ca 
fript :

— Bine, tovarășe, dar de ce 
ne faceți să ne pierdem tim
pul ? De ce ne puneți pe dru
muri ? Trebuia să ne anunțați 
despre ce fel de antenă e vor
ba. Văd că aveți cablu pentru 
antenă comună, iar noi nu 
montăm decît antene individu
ale pe acoperiș. De cele colec-

ferm, 
I.A.S., 
cesare, 
Pentru
tiv dacă nu și pe sortimente, obli
gațiile față de comerț, alergăm în 
toate părțile după materia primă, 
mulțumindu-ne deseori cu ce gă
sim11. Șeful serviciului - contractări 
de la fabrica „Flora" ne relata 
în general, la așa-zisele legume 
bază „nu sînt orobleme11. Sînt, 
schimb, permanente dificultăți 
bame. dovlecei cu floare și la 
tele, ce nu pot fi obținute de 
producători la nivelul necesarului, 
tn fiecare an se poartă discuții in
terminabile, încă de la încheierea 
contractelor. Dar, ulterior, nici 
măcar obligațiile contractuale nu 
sînt respectate. Situația, semnalată 
de fabricile de conserve, ar merita 
o dezbatere ■ *ăpirof^’ndâtă a orga
nelor agricole' Și folosirea mai ju
dicioasă a pîrgbiei prețurilor des
tul de stimulative, care au fost 
stabilite.

In curînd 
noua lege a 
glementeazâ

să călătorești
de la Bistrița

Cum te poate 
face o pălărie

ziarului nostru, 
precis rubricii 

cetățenesc11.
cores

pondență, cîțiva loca
tari din cartierul Va
tra Luminoasă ne re
latează, cu lux de a- 
mănunte, despre mo
dul cum diverse în
treprinderi și institu
ții specializate în 
prestații de servicii 
pentru public au că
pătat deprinderea de 
a devora timpul liber 
a.1 solicitanților, de 
a-i purta pe drumuri 
și cu vorba. De ce? se 
întreabă semnatarii 
scrisorii.

într-adevăr, de ce ? 
demonstrează că. deși 
bine organizate teoretic, 
dintre serviciile publice mai 
plătesc încă tribut unor prac
tici anacronice : paralelismului 
inutil în organizare, inerției, 
lipsei de solicitudine. Legătura 
între solicitant și cei plătiți 
special să-l servească e o on >- 
rațiune greoaie, care înghite 
timp și macină nervi. Am văzut 
ce se întîmplă în cazul unei ba
nale defecțiuni la instalația e- 
lectrică. în loc să se ocupe de 
depanări doar o singură unita
te, se ocupă două, fiecare cu 
„felia11 ei. Iar ponoasele le tra
ge cetățeanul.

Dar recordul în materie de 
paralelism în „servirea" solici
tanților îl dețin — se pare — 
unitățile care au în seamă în
treținerea și depanarea televi
zoarelor. Cumperi un televizor. 
Nici nu bănuiești că; instalarea 
antenei va deveni, pe loc, o e- 
cuație la fel de greu de rezol
vat ca și procurarea... unei 
furgonete într-un cartier măr
ginaș. Cine se ocupă de mon
tarea unei antene ? Afli că spe-

r Dogar-MARINESCUDesen de

defecțiune 
tehnică

tre ei și solicitanți va avea loc, 
își lasă o „marjă" de timp con
venabilă. O zi, două. După cum 
cred. Asistăm, prin urmare, la 
o inversare de roluri. în loc 
ca solicitantul să precizeze ziua 
și, eventual, ora cînd e liber, 
dispus să fie servit, se află el 
la dispoziția celor puși să-1 ser
vească.

Lucrurile se petrec aproape 
identic și în alte sectoare. Toți 
bucureștenii abonați la tele
foane găsesc în cutia de scrisori 
(o dată pe lună) „nota de pla
tă" pentru convorbirile telefo
nice avute. Mai departe ? Abo
nați) din toate colțurile orașu
lui merg să-și achite datoria la 
un punct fix. Cîți nu se întrea
bă : conform cărei rațiuni nu 
se încasează și acești bani ca 
de exemplu, plata la radio sau 

televizor ?
Cu exemplificările 

ne vom opri aici. 
Este, poate, suficient 
să amintim că și în 
alte multe cazuri lu
crurile se petrec aido
ma. Cetățeanul „abo
nat11, deci omul care 
plătește pentru servi
ciile solicitate, este 
nevoit să bată drumu
rile, să-și irosească 
timpul. Te și întrebi : 
cei de care depind 
serviciile publice în 
cauză își imaginează 
cumva că abonații nu 
sînt la rîndul lor, sa
lariați ? Este oare ad
misibil să țintuiești un 
om zile întregi în. casă 
numai pentru lucrări 
care se execută în cî

teva minute ?
în ceea ce privește paralelis

mul, încă un cuvînt. Mulți dintre 
reprezentanții unor unități care 
lucrează cu publicul — cum 
sînt I. R. C. R„ cooperația 
meșteșugărească ș.ă.m.d., — se 
plîng că nu dispun de mijloa
ce suficiente de transport, că 
nu au suficienți specialiști. Nu 
le-ar crește, evident, capacitatea 
dacă ar folosi mai, bine, uneori 
în comun, forțele și mijloacele 
de care dispun ?

...Oricum, problema perfec
ționării relației solicitant — ser
viciu public poate și e necesar 
să fie mai larg și mai temeinic 
dezbătută și, firește, soluționată 
Din respect pentru cetățean, 
pentru economisirea bugetului 
său de timp. E o datorie a fo
rurilor de care depind respecti
vele servicii publice, a tuturor 
consiliilor populare.

vigoare 
care re- 
urmările 

nerespectării, de către unul 
parteneri, a clauzelor stabilite 
comun acord. Este de așteptat 
pe această bază, scuzele de tot 
Iul, motivările, chiar invocarea 
cazurilor de „forță majoră11 să 
împuțineze, iar nomenclatorul 
produse omologate să nu mai re
prezinte doar un deziderat, ci o 
ofertă reală în rafturile magazine
lor.

va intra în 
contractelor, 
cu precizie

Rodico SERBAN

Faptele 
foarte 

o parte

tive se ocupă... întreprinderea 
de agrement și dccorațiuni (?!)

Ce poate urma ? Un nou te
lefon, o altă zi irosită. Acest 
stil de muncă rudimentar a 
fost adoptat și de atelierul de 
reparat televizoare (aflate în 
termenul de garanție) „care a- 
parține Uzinei „Electronica11. 
Cu anumite „modificări11. Cînd, 
să zicem, s-a defectat pentru 
prima dată televizorul, nu poți 
solicita prin telefon reparația 
Ești obligat să faci o deplasare 
Ia atelier. Abia apoi urmează 
programarea și cunoscutele cu
vinte : „Să stați mîine toată 
ziua pe lîngă casă...11

Simți 
ta. De 
gâ „pe 
două, o 
ajuns ? 
serviciile respective nu sînt bi
ne organizate. Funcționarii cen
trelor nu știu exact cînd se pot 
deplasa specialiștii la fața lo
cului. Și atunci ? Ca să fie si
guri că, totuși, „contactul11 în-

tive se ocupă...

cum te cuprinde revol- 
ce să stai o zi întrea- 
lîngă casă" ? O oră, 
jumătate de zi nu-i de- 

E totuși limpede de ce i

Gh. GRAURE

pentru lărgirea gamei prestărilor 
de servicii nu numai în centrul de 
județ, ci și în celelalte localități 
urbane. Dacă totuși asemenea mi
nusuri, cum sînt cele semnalate, se 
mențin, credem că ele sînt și con
secința unei optici oarecum defor
mate a conducerii, care tinde să 
dezvolte în primul rînd producția 
bunurilor de larg consum de serie 
mică, aceasta fiind, desigur, mai a- 
vantajoasă. O asemenea orientare 
rezultă limpede din însăși structura 
planului pe acest an : prestărilor de 
servicii către populație le este re
zervată mai puțin de jumătate. Am 
vrea să nu fim înțeleși greșit,: nu 
sîntem împotriva dezvoltării pro
ducției de serie mică sau mijlocie ; 
doar oiața are nevoie de cît mai 
multe și mai variate produse de 
larg consum Tn plus, unitățile 
cooperației din acest județ au înce
put să-și creeze un debușeu și pe 
piața externă cu articole din 
lemn — produse tradiționale prin 
părțile, locului Ca atare, .socotim 
chiar că producția bunurilor de. larg 
consum ar putea fi lărgită, fără in
vestiții în ateliere și hale de lucru, 
ci prin extinderea lucrului la do
miciliu. inexistent în momentul de 
față Dar asta nu înseamnă a te în
depărta de. misiunea principală c.e 
revine cooperației meșteșugărești, 
aceea de a răspunde solicitărilor 
populației printr-o gamă Corespun
zătoare de prestări de servicii

Iată probleme ce ar merita să fie 
analizate și soluționate cu ajutorul 
concret al Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești Poate 
că acest sprijin s-ar putea materia 
liza — pe lîngă cele amintite - 
și în realizarea altui deziderat : 
organizarea unei stații autoservice 
orașul Bis'rița dezvolt’ndu-se și ca 
punct turistic important.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînte'i

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
CONTRAVENIENT UMOR ABSURD

LA VIRSTA DE

DOUĂ SĂPTĂMINI

Am primit la redac
ție o scrisoare cu un 
conținut bizar: „M-am 
născut pe data de 5 
februarie 1970 in ora
șul Craiova, str. Ar
cului nr. 26. Am fost 
primit cu mare bucu
rie de părinți, de 
rude. Tăticu, I lie Stan- 
cu, a fost la circum
scripția sanitară nr 
18 să-mi anunțe naș
terea (săvirșită la do
miciliu, sub asistența 
sorei de la Salvare). 
Doctorița de la cir
cumscripție, Elena Io- 
nașcu, i-a eliberat o 
dovadă prin care a- 
testă nașterea mea. 
Tăticu s-a prezentat cu 
această dovadă la ofi
ciul de stare civilă a1 
consiliului 
municipal. Dar 
existența

popular 
aici, 

mea a fost

LA „UNIVERS ALCOOP"

pur și simplu contes
tată. pentru că dovada 
era scrisă pe un for
mular de tip vechi. 
Din nou la circum
scripție. De data acea
sta însă, doctorița nu 
mai vrea să elibereze 
o dovadă pe un for
mular legal, de tip 
nou, deoarece, zice 
dumneaei, o sancțio
nează direcția sanitară 
pentru că m-am năs
cut acasă și nu la ma
ternitate. Au trecut 
astfel atîtea zile de 
cînd am venit pe lume, 
fără ca existența mea 
să fie confirmată le
gal. lată-mă, deci, și 
contravenient !

EU (pentru 
nu am nume) 
un sfat : cum
cedez? Să aștept virsta 
majoratului ? Nu voi 
întimpina și atunci a- 
celeași greutăți ?“

Pentru că EL este 
minor, neînregistrat, 
nevaccinat nu-i putem 
răspunde personal. De 
aceea, trimitem cazul 
său spre cercetare 
Consiliului popular al 
municipiului
și Direcției sanitare 
județene. Cu 
mandare : deși e vor
ba de un copil, să nu 
se trateze problema 
copilărește !

că încă 
vă cei 

să pro

Profesoara Veronica 
Popescu din comuna 
Mădulari-Beica, jude
țul Vilcea, ne-a adus 
la cunoștință un fapt 
ieșit din comun, lată 
despre ce e vorba. în 
luna noiembrie 1969 
a comandat la între
prinderea „Universal- 
coop" din București — 
întreprindere a Cen- 
trocoop care se ocupă 
eu comerțul prin cole- 
tărie — următoare
le obiecte : patru pe
rechi de ciorapi de di
verse sorturi și o pe
reche de preșuri dan
telate. Cu o prompti
tudine demnă de in
vidiat, i s-a trimis a- 
casă, prin poștă, cole
tul așteptat. A achi
tat pe loc suma de 
174,85 lei, care repre
zenta. contravaloarea 
obiectelor dinăuntru 
(coletul fiind Expe
diat contraramburs) și, 
cind. l-a deschis... stu
poare. înăuntru, o ma
șină de tocat nuci (in

1970, la 11 publica
ții — cotidiene și pe
riodice. Dar a trecut 
mai bine de o lună și 
jumătate din acest an 
și în cooperativa noas
tră nu a sosit nici unul 
din numerele publi
cațiilor la care ne-am 
abonat. Ani sesizat 
organele județene ale 
P.T.T., dar fără re- 
zultat. Ce ne sfătuiți 
să facem în conținu-

are : să cerem banii 
înapoi sau să ni se 
transfere abonamen
tele din acest an pen
tru 1971 ?“

Nu știm care din 
cele două variante ar 
fi cea mai potrivită. 
Ce vă putem spune 
deocamdată este că a 
treia ar fi cea mai 
indicată ; altceva sau, 
mai precis, altcineva 
trebuie transferat.

Craiova

o reco-

intr-un 
co

valoare de 36,50 lei) și 
o -pereche de ciorapi 
— dar nu din sorti
mentele comandate — 
in valoare de 37,50 lei. 
„Mai glumește omul, 
dar nici chiar așa — 
ne scrie cea in cauză 
V ăzindu-mă,
fel, păcălită (ce 
mandasem eu si ce mi 
s-a trimis) și, mai cu 
seamă, păgubită 
achitat 174.85 lei 
mi s-au expediat 
biecte in valoare mult 
mai mică), am recla
mat imediat cazul con
ducerii întreprinderii 
amintite. solicitin- 
du-i să lămurească lu
crurile. N-am primit 
însă absolut nici un 
răspuns".

Probabil că n-a fost 
reparată incă mașina 
de „încurcat borcane
le", care nu se poate 
să nu funcționeze, pe 
undeva, pe la un anu
mit nivel al întreprin
derii.

fani 
și 

O'

IN CONTRATIMP,

DAR PE TIMPUL CUI?

OPTĂM PENTRU
A TREIA VARIANTĂ...

„Dacă prin absurd — 
să zicem — s-ar or
ganiza un concurs de 
inoperativitate, Ofi
ciul P.T.T. care deser
vește comuna Vilcele 
ar ieși primul, ne scrie 
președintele C.A.P. 
Vilcele de Jos, 
muna Vilcele, 
tul Olt. Recordul

co- 
jude.

btlit aici de 
întrece orice 
puire. Metoda 
tă de funcționarii 
ficiului nu o cunoaș
tem, de aceea, deo
camdată, redăm numai 
faptele: 
noastră s-a abonat pe 
data de 29 septembrie, 
pentru

curind. 
tnchi- 
folosi- 

o-

cooperativa

întregul

mulți cetățeni 
din orașul Caransebeș, 
locatari ai cartierelor 
C.F.R. și Valea Cenchi 
ne semnalează :

„De aproape doi ani 
de zile facem sesizări 
peste sesizări, 
adresat și 
conducerii O.C.L. Co- 
merț-mixt și Direcției 
comerciale județene 
Caraș-Severin pentru 
a dispune modificarea 
orarului magazinelor 
alimentare din aceste 
cartiere. în prezent, 
nu știm după ce crite
rii, nîagazinele se des
chid la 9 și se închid 
la 16.45. Dar acest orar 
ne dezavantajează. Toți

ne-am 
personal

salariații pleacă la ser
viciu înainte 
iar 
și 9, 
de salariați 
plexului 
care fac naveta, plea
că cu trenurile in di
verse direcții, fără, să 
se poată aproviziona 
Cind ieșim de la lu
cru, după orele 16, 
magazinele fiind din 
nou închise, sîntem 
nevoiți să batem ki
lometri întregi spre 
alte magazine din o- 
raș Nu considerați că 
organele comerciale 
ale orașului și județu
lui. ținînd seamă de 
cerințele noastre, ar 
trebui să schimbe a- 
cest orar nepotrivit, 
care ne dă mare bă
taie de cap ?••

Ba da. în plus, ere 
dem că ar trebui 
schimbat stilul de lu
cru cu cetățenii al a- 
cestor organe comer
ciale. Și încă ceva ar 
mai trebui schimbat.. 
Poate Consiliul popular 
al orașului Caransebeș 
are de făcut propuneri 
concrete.

între 
sute

de ora 7. 
orele 7 

și sute 
ai corn- 

C. F. R„
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aprovizionări

pe loc

ing. Fi- 
ing. Do- 
Ea viza 
soluției 

cu com-

500 
din 
pe

teh- 
una

lucra.
rămas pînă la expi- 
punere în funcțiune 
angajamentului asu-

de 
redu- 
pro-

unor norme 
în scopul 

materiale de

că, 
a- 
la 

fa

ce a ca- 
ale mitn- 

inginerilor 
nici în

de umiditate, 
făcut

apa stă

Unitate moderna, de prelucrare a 
trolului, Rafinâria Pitești este din ce în 
ce mai cunoscută atît în fără cît și în 
afara hotarelor ei. în fotografie : piscu
rile semețe ale coloanelor de separare 
ale otaxilenului, metaxilenului și etil-ben- 

zenului
Foto : M. Andreescu

elaborarea și 
norme progresive 

înlocuito- 
deficitare,

tergiversării

necesare, 
unor

folosirea

Cooperatorii din Smeeni 
cunosc cit prețuiește 
creșterea animalelor

Uzina de construcții metalice și mașini 
agricole din Bocșa Română are o boga
tă tradiție industrială, dar nu și o bună 
tradiție în realizarea exemplară a tutu
ror sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului. Nici anul trecut, de pil- 

ț dă, uzina nu a reușit să se situeze în 
rîndul unităților economice care și-au 
îndeplinit integral indicatorii de plan ; 
nivelul cheltuielilor de producție s-a 
situat peste cel admis și nu au fost o- 
îorate contracte m valoare de peste 9.3 
lilioane lei, deși planul Ia producția 

'lobală a fost realizat și chiar depășit.
Adunarea generală a salariaților din 

uzină a fost plină de învățăminte pen
tru activitatea din acest an. Exigența 
față.de munca fiecăruia, conștiința răs
punderii pentru bunul mers al treburi
lor , întreprinderii — iată 
racterizat luările de cuvînt 
citorilor, tehnicienilor și 
de aici. Nu s-a discutat 
mod festiv și nici nu s-au auzit văicăreli 
despre influența cauzelor „obiective". 
Oamenii au privit și analizat realist 
situația de fapt din întreprindere, s-au 
pregătit temeinic nentru această aduna
re generală, con- 
știenți fiind că pot _, 
să asigure îndepli
nirea riguroasă a 
planului în acest 
ultim an al cincina
lului și a angaja
mentelor luate in 
întrecerea socia
listă. Tonul acesta, 
caracteristic adu
nării generale, l-a 
dat darea de seamă 
a comitetului de’ 
direcție, prezenta- ” 
tă de către' ing
Mircea Golumba, directorul întreprinde
rii, care a spus lucrurilor pe nume. 
După care au urmat discuțiile și propu
nerile — în spirit critic și autocritic.

Bunăoară, cu discernămînt s-a anali
zat in adunare problema cheltuielilor 
materiale de producție, scoțîndu-se în 
evidență numeroase rezerve și posibili- 

ți pentru diminuarea lor. Se depă- 
țște sistematic în uzină consu
ni de metal, — anul trecut cu 1 836 
e — au arătat maistrul Iancu Bloju, 

secția prelucrări mecanice, și luliu 
m ner, vechi muncitor în secția de pre
gătire ; în chiblele de fier vechi pot fi 
găsite diferite laminate de lungimi de 
peste 1 m și table cu suprafețe mai mari 
de 1 mp, care se irosesc în van. Ei au 
cerut să se ia măsuri ferme. începind 
din sectoarele de proiectare și pînă în 
secțiile de prelucrare, împotriva celor 
care risipesc această prețioasă materie 
primă, împotriva celor care nu concep 
și nu aplică soluții optime pentru gos
podărirea metalului.

Alți vorbitori s-au referit la cauzele 
rebuturilor, refuzurilor de calitate și a 
locațiilor care măresc nejustificat nivelul 
cheltuielilor neproductive. Din discuțiile 
purtate a reieșit că și cheltuielile sec
țiilor de producție pot fi micșorate prin 
folosirea rațională a sculelor, reducerea 
consumurilor de energie electrică și gaz 
metan, acestea fiind surse sigure de eco
nomii.

De o atenție deosebită din partea a- 
dunării s-a bucurat cealaltă problemă 
nevralgică a activității uzinei în anul 
treout i respectarea contractelor econo
mice. în acest sens, Petru Ghida, din 
secția turnătorie, a făcut în adunare un

calcul precis : dacă timpul irosit 
uzină ar fi fost folosit în mod produc
tiv, iar pierderile datorate absențelor 
nemotivate și învoirilor date ușor ar fi 
fost preîntîmpinate, atunci — în intere
sul îndeplinirii planului — s-ar fi obținut 
o producție chiar mai mare decît valoa
rea contraotelor economice neonorate, 
un spor de producție substanțial. Alți 
vorbitori, printre care ing. Dimitrie Ga
lii, director tehnic al uzinei, s-au referit 
la faptul că în întreprindere a lipsit 
perspectiva producției. Maiștrii, în ge
neral. nu au, uneori, nici perspectiva zi
lei următoare ; în schimb sînt aglome
rați cu întocmirea seriptelor într-un vo
lum destul de mare. S-a cerut conduce
rii uzinei să găsească o formă adecvată 
„muncii" cu hîrtiile, lăsind maiștrii să 
se ocupe nemijlocit de treburile produc
ției.

Utilă și plină de optimism s-a dove
dit intervenția ing. Carol Marchescu, 
directorul comercial al Grupului indus
trial de uzine Reșița, care a explicat a- 
dunării modul în care se va desfășura 
aprovizionarea tehnico-materiala, mo
dul în care 
forul de resort. Și 
tov. Marchescu nu

Adunarea generală 
a salariaților de la 
U.C. M. M. A.-Bocșa

tehnico-materiala,
va acționa în acest sens 

se poate spune' că 
a fost deloc zgîrcit 
în promisiuni. Ră
mîne ca aceste pro
misiuni să fie în
făptuite și — într-o 
viitoare analiză e- 
conomică a situa
ției întreprinderii 
bocșene — am fi 
bucuroși să consta
tăm că aproviziona
rea tehnico-mate- 
rială merge bine. 
Ce păcat că repre
zentantul ministe- 

. rtilui a preferat să 
iii! ia cuvîntul, 

deși uzina nu are încă nominalizat, pen
tru beneficiarii interni și export, uri pro
cent însemnat din producția aferentă pri
melor luni ale anului. Desigur, cuvîntul 
acestuia ar fi angajat o răspunde
re ; reprezentantul ministerului s-a fe
rit sâ-și ia această răspundere și a lăsat 
lucrurile în suspensie.

Din dezbateri s-a degajat puternic ne
cesitatea utilizării optime, integrale, a 
mașinilor și utilajelor din secții, a mă
ririi coeficientului de schimburi. Consi. 
derăm, însă, că în vederea realizării e- 
xemplare a planului ar trebui pus un 
accent deosebit și pe următoarea corela
ție : folosirea optimă a parcului tehnic 
presupune nu numai întreținerea Iui co
respunzătoare, creșterea coeficientului 
de schimburi scăderea numărului de 
absențe nemotivate sau învoiri ale mun
citorilor, ci și folosirea optimă a celor 
opt ore de lucru de către toți muncito
rii.

Am plecat din uzina bocșană convinși 
de un lucru : dacă propunerile făcute în 
adunarea generală a salariaților vor fi 
aplicate operativ în practică, dacă acest 
colectiv își va mobiliza forțele, inițiati
va și priceperea, dacă sprijinul forurilor 
de resort va fi prompt și eficace, atunci 
planul și angajamentele vor fi îndepli
nite riguros, iar fabricația utilajului hi
droenergetic, a construcțiilor metalice și 
mașinilor agricole — al’late în nomencla- 
torul din acest an al producției uzinei 
— precum și asimilarea unor produse 
noi, moderne, potrivit exigențelor aflate 
în fața industriei constructoare de ma
șini, vor decurge în bune condiții, din 
toate punctele de vedere.

Pentru multe cooperative 
agricole creșterea animale
lor reprezintă un izvor 
principal de sporire a ve
niturilor bănești. Semnifi
cativă în această privință 
este experiența cooperati
vei agricole din Smeeni, ju
dețul Buzău. Anul trecut, 
veniturile realizate din zoo
tehnie s-au ridicat la 5 mi
lioane lei.

— Cu 5—6 ani In urmă, 
și la noi zootehnia era con
siderată un „consumator" 
din valoarea zilei-muncă, 
ne spune tov. Dinu Gheor- 
ghe, președintele cooperati
vei agricole. Pînă în 1966, 
în sectorul creșterii anima
lelor nu am reușit niciodată 
să realizăm veniturile pla
nificate. Dar cînd am hotă- 
rît să mărim fermele și să 
permanentizăm oamenii ca
re lucrează în acest sector, 
lucrurile au început să se 
schimbe. Am socotit că 
unu! din principalii factori 
în ridicarea producțiilor 
este omul. Așa că am asi
gurat zootehniei oameni bi
ne pregătiți, care să lucre
ze permanent în acest sec
tor. Avem mulgători cu o 
vechime de peste 8 ani în 
zootehnie. Dovada că am 
procedat bine e următoa
rea : deși an de an am pla
nificat producții tot mai 
mari, am reușit să depășim 
în mod constant prevede
rile. Concomitent cu 
creșterea numărului de ani
male a fost îmbunătățită și 
structura efectivului ; va
cile și junincile reprezintă

55 la sută din efectivul de 
taurine, față de 35 Ia sută 
îu 1964. Mărirea numărului 
de animale — în medie cu 
28 la sută la efectivul mat
că — a fost posibilă dato
rită procentului mare de 
natalitate — peste 90 la su
tă Dinamica efectivelor șl 
a producției dovedește că 
sîntem încă în plin proces 
de dezvoltare. Rezultatele 
obținute în prezent nu sînt 
considerate nici pe departe 
o limită și, prin aplicarea 
măsurilor cuprinse în Ho-

rentabilității, a fost obținu
tă și în ce privește între
ținerea tineretului taurin, 
în primele 10 zile, vițeii 
sînt ținuți în boxe Indivi
duale. Alimentația lor se 
face după vîrstă, laptele in
tegral fiind înlocuit trep
tat cu lapte smîntînit. Deși 
70 la sută din calorii provin 
din furaje ieftine, animale
le realizează sporuri mari 
în greutate. Datorită bunei 
îngrijiri și furajării rațio
nale, vițelele s-au dezvoltat 
bine, astfel încît la 15—18

tribuna experienței înaintate

tărirea plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale 
rativelor Agricole 
ducție, ele vor fi 
bunătățite

îndemnați de 
președintelui, împreună cu 
inginerul zootehnist Gri- 
gore Sîrbu am derulat fil
mul evoluției sectorului 
zootehnic. La început, una 
din problemele cheie a fost 
aceea a creșterii efectivelor 
și îmbunătățirii raselor de 
animale. în 1900 s-au cum
părat 50 de vaci și 100 vi
țele. De la acest nucleu s-a 
ajuns în prezent la un efec
tiv de 1 200 taurine, din ca
re 650 vaci și juninci.

O experiență valoroasă, 
cu influență directă asupra 
accelerării ritmului de 
creștere a efectivelor și a

a Coope- 
de Pro- 
mult îm-

invitația

luni pot fi montate, vîrstă 
la care depășesc greutatea 
de 350 kg.

Rezultate bune se obțin 
și la îngrășătoria de tauri
ne. Forțînd creșterea tine
retului mascul, acesta are 
încă de la înțărcare o greu
tate de peste 200 kg. S-au 
livrat mulți viței, care la 
vîrstă de 5 luni, deci îna
inte de a fi înțărcați, au a- 
juns la o greutate de 250 
kg. în acest fel și la tine
retul mascul se face eco
nomie de furaje, norme de 
muncă și spațiu de cazare.

îngrijirea atentă a ani
malelor tinere are efecte 
pe mai multe p.lanuri în 
primul rînd, s-a’ redus nu
mărul mortaiităților și al 
sacrificărilor de necesitate, 
ceea ce a permis creșterea

efectivului. In al doilea 
rînd. a crescut constant — 
cu peste 200 litri pe an — 
producția de lapte pe fie
care vacă furajată. In ulti
mii 8 ani producția totală 
de lapte a crescut de 4,6 
ori. iar cantitatea livrată 
statului de peste 10 ori 
Aceeași evoluție se înregis
trează și la producția de 
carne, astfel că veniturile 
din zootehnie au ajuns a- 
«ul trecut la 5 milioane lei

Interesante de reținut sînt 
mutațiile ce au avut loc în 
structura veniturilor coo
perativei. în 1963, veniturile 
din zootehnie reprezentau 
numai 15 la sută, iar anul 
trecut — 42 la sută. .Deci 
intr-o cooperativă agricolă 
situată intr-o zonă (ie șes 
veniturile din zootehnie 
sînt aproape egale cu cele 
obținute din cultura plante
lor. Concluzia este revela
toare pentru posibilitățile 
unităților din zonele de 
deal și submontane.

Pe baza experienței acu
mulate, cooperatorii din 
Smeeni și-au propus ca pî
nă în 1975 să mărească e- 
fectivul de taurine cu încă 
400 capete. De asemenea, va 
fi înființată o fermă de 
25 000 păsări ouătoare. Or
ganizarea activității în zoo
tehnie pe principiul fermei 
cu gestiune economică in
ternă va contribui la creș
terea producției și sporirea 
veniturilor din această 
mură de producție

Teodor ION

Punerea în luncțmne a laminorului de 
țoii de la Uzina de țevi din Roman a 

fost amînatâ de două ori. De fiecare dată, 
forurile de resort din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini au făgăduit 
că vor face totul pentru asigurarea ia 
timp a utilajelor tehnologice și instalații
lor ca, după aceea, să motiveze nerespec- 
tarea cuvîntului dat prin supraîncărcarea 
sau lipsa de capacitate de producție 
în unitățile furnizoare. în urmă cu cîteva 
săptămîni, constructorii și beneficiarul au 
hotărit să pună capăt acestor tergiversări: 
și-au asumat angajamentul să asigure pu
nerea în funcțiune a acestui obiectiv eu 
o lună de zile înainte de termenul pla
nificat, adică la 31 mai a.c.

Ce garanții există că termenul amintit 
va fi respectat ? Să analizăm stadiul a- 
sigurării utilajelor tehnologice și a echi
pamentelor electrice. Ultimele grafice 
de livrare a utilajelor tehnologice preve
deau sosirea lor eșalonală la Roman, pînă 
la sfîrșitul lunii ianuarie ; din păcate, a- 
proape 150 tone de mașini și instalații 
nu au sosit pe șantier pînă la această 
dată, deși absolut toate condiționează 
punerea în funcțiune a laminorului.

— Utilajele întîrziate sînt pe drum, de 
la furnizor spre beneficiar, ne-au asigurat 
ing. Zoltan Raicu, consilier în direcția de 
investiții din Ministerul Industriei Meta
lurgice, și ing. Florin Gridan, șeful servi
ciului de investiții al Centralei industria
le pentru țevi și trefilate.

Acțiunea cotidiană a organizației județene de partid
(Urmare din pag. I)

reparații fluviale Orșova, indicii de 
utilizare a mașinilor și utilajelor sînt 
scăzuți, iar asistența tehnică lasă de 
dorit.

O altă direcție esențială spre care 
își îndreaptă atenția comitetul ju
dețean de partid este mai buna fo
losire a forței de muncă, întărirea 
disciplinei de producție. Dacă anul 
trecut conducerile întreprinderii mi
niere Orșova, întreprinderii de in
dustrie alimentară Tr. Severin, Șan
tierului naval Tr Severin, Combina
tului de exploatare și industrializa
re a lemnului Tr. Severin ar fi do
vedit o mai mare exigență față de 
modul în care s-au acordat conce
diile fără plată, învoirile și ar fi 
adoptat o atitudine combativă față 
de absențele nemotivate, rezultatele 
in producție ar fi fost majorate cu 
peste 14 milioane lei. De aceea, fo
losirea integrală a fondului de timp, 
menținerea în fiecare întreprindere 
a unui număr de salariați corespun
zător cerințelor reale ale producției 
sînt probleme care se vor afla per
manent în atenția organizațiilor de 
partid, paralel cu cultivarea unei 
opinii de masă combative împotri
va oricărei încălcări a disciplinei de 
producție.

Comitetul județean de partid acor
dă o atenție deosebită angajării ple
nare a eforturilor tuturor factorilor 
in vederea reducerii consumurilor 
specifice, îndeosebi la metal, lemn, 
combustibil și energie electrică, cu

atît mai mult cu cît în unele unități, 
printre care șantierul naval, între
prinderea județeană de construcții 
Mehedinți, I. M. Orșova etc., consu
murile specifice s-au situat cu mult 
deasupra normelor stabilite inițial. 
Pentru înlăturarea acestei deficiențe 
au fost luate măsuri tehnico-organi- 
zatorice și politice de natură să sti
muleze stabilirea 
consum judicioase 
cerii cheltuielilor 
ducție.

Asigurarea unei 
nico-materiale ritmice constituie 
din laturile activității economice a- 
supra căreia comitetul județean de 
partid s-a oprit cu precădere, întru
cît printre cauzele principale care au 
contribuit anul trecut la neîndepli- 
nirea planului in unele întreprinderi 
cu o mare pondere în economia ju
dețului au fost tocmai deficiențele 
în acest domeniu. Pentru preintîm- 
pinarea „golurilor" în procesul de 
producție au fost luate măsuri de 
perfecționare a aprovizionării teh- 
nico-materiale, prin perfectarea 
contractelor economice, evitarea 
stocurilor supranormative sau sub 
limitele 
aplicarea 
de consum, 
rilor pentru materialele 
mai buna utilizare a deșeurilor etc.

Situînd permanent în centrul preo
cupărilor noastre problemele legate 
de efectuarea exemplară a lucrărilor 
de investiții, pornim atît de la ca
rențele manifestate anul trecut in

s’
acest domeniu, cînd sarcinile de in
vestiții pe județ au fost realizate 
numai în proporție de 93,8 la sută, 
ceea ce a afectat îndeplinirea pla
nului de producție, după cum ținem 
seama de creșterea cu 254 milioane 
lei a volumului de investiții față de 
anul trecut. Aceasta ne-a determi
nat să orientăm eforturile spre o 
intensă folosire a forței de muncă 
și a utilajelor pe șantiere, în core
lație cu graficele de execuție, să ac
ționăm cu hotărî-re pentru elimina
rea unor neajunsuri in modul de 
pregătire și realizare a lucrărilor de 
construcții-montaj. Organizațiile de 
partid de pe șantiere au fost îndru
mate să mobilizeze toate forțele 
pentru darea în funcțiune la termen 
a noilor capacități de producție și 
asigurarea funcționării în bune con
diții a tuturor instalațiilor.

Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie anul trecut a chemat organele 
și organizațiile de partid, pe toți co
muniștii, pe toți oamenii muncii, să 
dovedească maximum de responsa
bilitate și conștiinciozitate în înde
plinirea sarcinilor de plan. îndepli
nirea acestui deziderat depinde în 
măsură hotăritoare de nivelul con
științei socialiste a fiecărui salariat. 
De aici necesitatea imperioasă ca 
propaganda de partid să aibă ca axă 
cardinală îmbunătățirea conținutului 
muncii de educare politico-ideologi- 
că a comuniștilor și a celorlalți oa
meni ai muncii, să-și mute centrul 
de greutate în sfera nemijlocită a 
producției materiale. Totodată, para-

lei cu preocuparea noastră pentru 
perfecționarea conținutului propa
gandei de partid, lărgirea sferei ei 
de cuprindere și influențare, o în
datorire importantă a organizațiilor 
de partid este aceea de a stimula 
pe toate căile eforturile în direcția 
ridicării competenței cadrelor de 
conducere din economie, a pregăti
rii profesionale, politice și ideologi
ce a muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, a tuturor oamenilor mun
cii. în lumina indicațiilor plenarei, 
comitetul județean de partid a a- 
doptat un ansamblu de măsuri pri
vind organizarea dezbaterii proble
melor economice cu membrii birou
rilor și ceilalți activiști ai comite
telor municipal și orășenești de par
tid, perfecționarea formelor de în- 
vățămînt de partid cu profil econo
mic. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 
decembrie 1969 a Comitetului Cen
tral al P.C.R., trebuie ca, începind 
de sus și pină jos. să organizăm 
studierea concretă a problemelor noi 
pe care le ridică conducerea activi
tății economice și sociale i altfel 
vom lucra fără perspectivă.

Aportul crescînd al județului nos
tru la dezvoltarea dinamică a econo
miei naționale depinde de capaci
tatea organizatorică și de forța de 
mobilizare a fiecărei organizații de 
partid, de modul în care fiecare co
munist, fiecare om al muncii își va 
îndeplini îndatoririle ce-i revin. 
Creșterii continue a acestui aport îi 
vom consacra toate eforturile.

— Dețineți informații certe în acest 
sens 7

La această întrebare, cei doi interlocu
tori nu au putut răspunde cu precizie. 
Ne-am interesat, intre timp, cum au evo
luat livrările. Directorul uzinei din Ro
man ne-a. informat ieri, 18 februarie, că 
un volum d? 73 tone de utilaje n-a so
sit încă pe șantier. Probabil că sînt tot 
pe drum.

Deși se observă o îmbunătățire, totuși 
problema livrării utilajelor rămîne des
chisă. La fej și problema aprovi
zionării cu echipament și aparatură elec
trică | muncitorii izolatori reclamă lipsa 
a numeroase echipamente din import și 
din țară.

— S-a înființat un colectiv mixt, care 
investighează posibilitatea achiziționării 
lor, ne-a spus ing. Zoi tun Raicu. Vom lua 
șt noi de la cine are. Alte soluții nu sînt. 
Țin să precizez că nu .este vorba de un 
număr atît de ridicat de aparate lipsă, 
cum v-au spus tovarășii de pe șantier.

De partea cui este adevărul, cine se află 
în necunoștință de cauză ? Această contro
versă indirectă interesează mai puțin, dar 
ea demonstrează cît de palidă este cola
borarea dintre titularul de investiții și 
șantier, în aceste zile hotăritoare pentru 
finalizarea lucrărilor.

Chiar și in aceste condiții precare, to
tuși, factorii de răspundere ai antrepre
norului general și subanlreprizelor ne-au 
reamintit angajamentul lor de a da in 
exploatare noua capacitate de producție 
la 1 iunie a.c. Este drept, constructorii 
de pe acest șantier au realizat, în luna 
ianuarie, 7,5 la sută din planul anuai de 
investiții.. Restanțele de anul trecut nu 
au fost însă integral recuperate, iar sta
diul fizic al unor lucrări de construcțu- 
montaj nu este cel dorit. întreprinderea 
șantiere construcții-montaj' (l.S.C.M.) din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej este în 
restanță cu lucrările la gospodăria de apă 
industrială și instalația hidrotehnică. La 
rîndul său, întreprinderea șantier lucrări 
speciale in construcții București nu a 
avut, în ultimul timp, sanse prea mari 
să comprime termenele de execuție a lu
crărilor întîrziate, de șamotare a cuptoa
relor laminorului, deoarece i-a lipsit o 
cantitate de cărămizi refractare.

Acestea fiind faptele, cum se prefigu
rează evoluția etapelor următoare ale lu
crărilor 7 In primul rînd, va trebui efec
tuat un dificil și mare volum de lucrări 
de montaj și izolații, pe care subantrepri- 
zele urmează să-l execute într-un termen 
strins. E drept, beneficiarul s-a angajat 
să le acorde întregul său sprijin. La ini
țiativa lui, s-a întocmit un program pre
cis de punere în funcțiune Dar tot el a 
fost primul care l-a încălcat. Bunăoară, 
s-a angajat să asigure pînă în ziua de 25 
ianuarie a.c. 5 separatoare de 6KV și 5 
reductoare de intensitate ; ziua a trecut 
și ele nu sosiseră Această întîrziere a 
declanșat automat o reacție în lanț : izo
latorii au întîrziat montarea lor, în timp 
ce specialiștii de la laboratorul P.R.A.M.M. 
din București, care au fost convocați la 
Roman pe 2 febiuarie pentru a le defini
tiva, nu au avut ce

Timpul care a mai 
rarea termenului de 
permite respectarea 
mat. Cu o condiție : ca titularul acestei 
investiții să acționeze cu maximum de 
operativitate pe lingă unitățile construc
toare de mașini pentru ca utilajele tehno
logice și echipamentele electrice să fie li
vrate în totalitate și neîntîrziat, iar con
structorii să accelereze ritmul de execu
ție a lucrărilor

Ing. Cristian ANTONESCU

„La 6 iunie 1969 am 
prezentat la ’serviciul 
invenții și inovații al 
Combinatului siderur
gic din Galați o inova
ție — ne comunică în- 
tr-o scrisoare 
lip Iscovici și 
re) Căsleanu. 
reconsiderarea 
de alimentare 
bustibil a laminorului 
de tablă groasă și a 
laminorului de benzi 
la cald în vederea 
reducerii costului aces
tei lucrări de investi
ții cu circa 4 milioane 
lei. Avizată favorabil 
de specialiștii filialei 
din Galați a Institutu
lui de proiectări lami
noare, soluția propusă 
a fost trimisă de bene
ficiar și la IPROMET 
și I.P.L. — ambele din 
Capitală în vederea de
finitivării. Analizată 
disparat și nu într-o 
discuție comună— cum 
cerusem Direcției teh
nice din Ministerul In
dustriei Metalurgice — 
fiecare institut a tratat 
fragmentar problema, 
t'ăcînd trimiterea la al
te organe care sărși a- 
sume răspunderea a- 
doptării noii soluții. în 
contextul acestor avize 
incomplete, la sfîrșitul

■unii noiembrie, con 
cerea Centralei si 
rurgice Galați a i 
pins, considerăm 
fără temei, ideea 
vației".

Din scrisoare a 
că, la insistența au 
lor. Direcția tehn 
M.I.M. a accept 
sfîrșitul lunii df 
brie să aducă, în 
șit, la „masa roti 
specialiștii care c 
teau problema, inex
plicabil, a omis să-i 
cheme și pe cei de la 
filiala din Galați a 
I.P.L.-ului care accep
taseră din primul mo
ment soluția celor doi 
inovatori. Ședința de la 
minister nu s-a soldat 
însă nu nimic concret, 
în afară de promisiu
nea că pînă la sfîrși
tul anului 1969 va fi 
emis un aviz definitiv 
în această problemă.

Buclucașul aviz ti 
nu a ajuns incă la Gt 
lăți. Tactica tergivei 
sării trebuie abandona 
tă însă de urgență : 
cer, în- primul rine 
constructorii care a 
întrerupt execuția a 
cestei lucrări, aștep 
tind răspunsul titula 
rului de investiții.

® Merele din proverb 
se află la Giurgiu

Se spune din bătrim 
că merele putrede le 
strică și pe cele bune. 
Ca la centrul de legu
me și fructe din Giur
giu în urma unui con
trol recent efectuat 
aici, s-a stabilit că, din 
83 tone de mere însi- 
lozate, 12.1 tone erau 
de mult putrezite de-a 
binelea. Din pricina lor, 
alte 40 de tone și-au 
pierdut cu totul aspec

tul comercial. Paguba 
(evaluată la cîteva sute 
de mii de lei) putea fi 
evitată. Cu o condiție : 
conducerea centrului 
să fi luat din timp mă
surile cuvenite pentru 
îndepărtarea merelor 
stricate. întrucît n-a 
procedat așa, acum re
cuperarea pagubei im
pune și ea o condiție : 
să fie trecută în contul 
celor vinovati.

• Fabrica „Mondiala" 
sub ^teroarea 
fermoarelor

în primele 5 zile ale 
lunii februarie, planul 
operativ de producție 
la confecții ușoare de 
la fabrica „Mondiala"- 
Satu Mare a fost 
schimbat de... 3 ori 
Este de înțeles ce con
secințe nefavorabile au 
avut aceste frecvente 
modificări ale planu
lui asupra ritmicității 
producției. Cauza a 
fost una singură : lipsa 
fermoarelor. întreprin
derea „Metaloglobus" - 
București a acumulat 
în ultimul timp mari 
restanțe în livrarea a- 
cestui articol : în tri
mestrul IV din anul 
trecut a livrat cu 19 500 
fermoare mai puțin de- 
cît prevedea contrac
tul : la acestea s-a mai 
adăugat o restanță de 
peste 9000, fermoare în

perioada care a trecut 
din acest an

Lipsi ndu-i fermoa
rele. fabrica „Mondia
la" se află în situația 
de. a nu putea livra la 
fondul pieței o produc
ție de confecții de a- 
proape 1 900 000 lei. Cu 
alte cuvinte, în maga
zia fabricii cresc stocu
rile de confecții, în 
vreme ce în conturile 
ei sporesc cheltuieli 
neeconomicoase deter
minate de plata penali
zărilor pentru nelivra- 
rea mărfii. O asemenea 
situație nu va mai fi 
însă acceptată peste 
cîteva zile, cînd va 
intra în vigoare noua 
lege a contractelor e- 
conomice. Tovarăși de 
la „Metaloglobus". gră- 
biți-vă cît nu-i prea 
tirziu 1

• Un paradox 
de milioane

în urmă cil cîteva 
săptămîni semnalam, 
tot în cadrul acestei 
rubrici, volumul mare 
de refuzuri de calitate 
care s-au înregistrat 
anul trecut în unitățile 
industriale din județul 
Argeș, 
gați să 
acestei 
trucît 
numai 
nuat ' 
dimpotrivă, manifestă 
simptome de creștere, 
în luna ianuarie a. c., 
de exemplu, valoarea 
refuzurilor s-a triplat 
comparativ cu aceeași 
perioadă a anului tre
cut, de la 754 000 lei, la 
2 229 000 lei. în discu
ție intră aceleași uni
tăți. Este vorba. în pri
mul rînd. de întreprin
derea „Textila" și în

Ne vedem obli- 
revenim asupra 

i probleme, în- 
fenomenul nu 
că nu s-a ate- 

în acest an, ci,

Cooperativa agricolă 
din comuna Vedea, ju
dețul Ilfov, are 
hectare teren 
cel mai fertil de 
care, potrivit calcule
lor, s-ar putea obține, 
in medie, 7 000 kg po
rumb boabe sau 50 000 
kg sfeclă de zahăr 
hectar Dar 
ducții, care 
se vede nu 
de neglijat, 
în calculele 
rilor De ce ? Pentru 
că terenul respectiv 
nu se cultivă decît 
parțial, iar recoltele 
sînt mici Cauza ? Ex

la 
aceste pro- 
după cum 
sînt deloc 
rămîn doar 
cooperato-

brica de stofe „Arge- 
șeana" — Pitești, cît 
și de Fabrica de con
fecții din Curtea de 
Argeș. Judecind după 
această evoluție, este 
de presupus că în me
canismul productiv a) 
respectivelor unități 
s-au produs grave de
reglări și că se întîr- 
zie nepermis de mult 
aplicarea acelor mă
suri capabile să pună 
capăt acestei situații 
Presupunem însă 
totuși, colectivele 
cestor unități țin 
prestigiu] mărcii 
bricii. Pentru rezol
varea paradoxului care 
s-a creat nu exis
tă decît o singură so
luție : fiecare produs 
care iese pe poarta în
treprinderii să fie fără 
cusur.

cesul 
Cooperatorii au 
calcule și au găsit și 
soluția: să scoată acest 
pămînt de sub apă și 
să-l redea agricul
turii. Dar cu forțele 
de care dispun nu pot 
face mare lucru. Ar 
avea nevoie de o dra
gline pe timp de 20—30 
de zile, cu ajutorul că
reia să sape un canal 
de scurgere a apei. Au 
bătut pe la ușile ce
lor care puteau să-i 
ajute. Au primit pro
misiuni. Promisiuni 
s-au mai făcut, dar cu 
ele recolta nu sporește
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In schimbările sau „mutațiile", ce 
se petrec în lumea artelor, mai ales 
în cea a picturii și sculpturii, se con
stată o seamă de fenomene, care pun 
în primejdie însăși existența unor 
îndătinate modalități de expresie, 
însăși rațiunea de a fi a unor genuri 

' și tehnici.
Extinderea problemelor de „vi- 

zualitate" se săvîrșește adesea in 
dauna sentimentului profund uman 
și a gîndirii elevate, care au asigu
rat semnificația și trăinicia mari
lor creații. Prin desființarea bariere
lor dintre arte, se sacrifică uneori 
splendide mijloace de expresie spre 
a se trece la un fel de artizanat sau 
la tehnici mixte, lipsite de spiri
tualitate. Obiectele create de către 
unii pictori sau sculptori nu mai sînt 
nici pictură și nici sculptură, ci un 
fel de produse voit desensibilizate. 
Arta obiectuală — obiectele 
ferite materiale vechi și noi 
uneori preferată picturii de 
și sculpturii statuare. Există 
și artiști care prevăd chiar 
riția acestor genuri, înlocuirea 
fie cu obiecte geometrice, cu forme 
abstracte, cu elemente arhitecturale, 
fie prin produse obținute cu ajutorul 
mașinilor de calcul electronice. Re
prezentarea sau interpretarea figura
tivă a realității și însăși narațiunea, 
cu diferitele-i modalități, par a fi 
socotite din ce în ce mai puțin ne
cesare, preferîndu-se abstracțiile, 
jocurile întîmplătoare, produsele 
efemere.

Fenomenele acestea nu-s, din feri
cire, generalizate, dar în multe părți 
ale lumii domină, la expozițiile per
sonale sau de grup, la bienalele in
ternaționale, își au prezența în mu
zee. Nu' lipsesc nici din manifestări
le sau „experimentele" unor artiști 
ai noștri.

Dacă uneori arta obiectuală, con
strucțiile sculptural-arhitectural-pic- 
turale își au măreție și semnificație, 
dacă arta optică (op-art.) și arta ci
netică îmbogățesc imaginația, pose- 
dînd un rol limitat, dacă înseși ab
stracțiile fascinează uneori, cînd su
gerează viziuni fantastice sau son
dează invizibilul spre a-1 face vizi
bil, în schimb, nu găsim nici o 
justificare acelei ieșiri totale din 
artă, pe care o constituie „happe- 
ning“-urile. Această pretinsă artă- 
spectacol, care ține de joc. farsă. în- 
tîmplare fără semnificație, 
însăși rațiunea de a fi a artei, 
cere, pe lîngă altele, trăinicie, rele
vanță, emotivitate intensă. A 
obiecte din materiale plastice, 
ducîndu-le în fața publicului, împăr- 
țindu-Ie fragmentar și apoi arzînd 
restul. a alcătui obiecte repede 
consumabile, a ascunde în întune
ric obiecte și statui spre a invita 
identificarea lor doar prin imagina-

din di-
— este 
șevalet 
critici 
dispa- 
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anulează
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și atingere sînt experimente mai 
psihofizic decit

ție 
mult de laborator 
manifestări artistice.

Mai fiecare din aceste manifestări 
și-au găsit „filozofia" lor, stimulîn- 
du-se in special iraționalul și sim
țurile iar cîteodată imaginația sen- 
sorială. De la îmbogățirea vizuali- 
tății s-a trecut mai de 
ferite „arte" pentru 
pentru simțul olfactiv, 
țul mișcării (cinetica), 
darea greutății, densității, vibrației 
materiei etc. Paradoxal, pe de o par
te, se face apel la știință, la mași
nile care cer inteligență și vaste cu
noștințe, pe de alta, la ceea ce este 
mai tainic, mai abscons, mai greu 
de pătruns în sensorialitatea umană.

în căutările și experimentele unor 
artiști contemporani, înseși „cerce-

curind la di- 
simțul tactil, 
pentru sim- 
pentru son-
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© Opera Română: Mireasa vîn- 
dută — 19,30.
© Teatrul de operetă: Contesa 
Maritza — 19,30.
c Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio): Părinții teri
bili - 19,30.
© Teatrul de comedie: Mandra
gora — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia): 
Viraj periculos — 20, (la Sala Pa
latului) : Puricele în ureche 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru): Othello — 19,30; 
Studio): O lună la țară — 
mieră — 20.
o Teatrul Mic: Prețul — 20.
© Teatrul Giulești: Geamandura 
- 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă": Toate 
pînzele sus 1 — 9,30.
0 Teatrul evreiesc de 
zel-t.ov! — 19,30.
<s Teatrul „Țăndărică 
Calea Victoriei): Miu 
17; Nocturn I — 21,30;
str. Academiei): Bandiții din Kar- 
demomme — 17
© Teatrul de stat din Bacău (la 
teatrul „Lucia Sturdza Bulandra". 
sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Carlota — 16; 20.
© Teatrul de stat din Tîrgu Mu
reș — secția română — (în sala 
Comedia a Teatrului Național „I. 
L. Caragiale"): Dansul sergentu
lui Musgrave — 19,30.
o Teatrul satiric muzical ,,C. Tă
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174)- Nicuță .. Ia Tănase — 19.30. 
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
- 19,30.
A Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
0 Circul de stat: Mirajele circu
lui — 16; 19,30.

(sala 
(sala 
pre-

stat: Ma-

(sala din
Cobiul —
(sala din

t V
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 18,05 
Film serial: „Aventură în munți" 
(XII) Pe urmele Brunhildei. 18,35 
Mult e dulce și frumoasă. Emisi
une de conf, dr Sorin Stati. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Inter- 
prefi îndrăgiți ai cîntecului tran
silvănean. 19,30 Prim plan: scrii
torul Franyo Zoltan. 20,00 Reflec
tor. 20,10 Anunțuri — publicitate. 
20,15 Seară de teatru TV: „Cazul 
Pinedus". Regia: Letiția Popa. 
22,00 Telejurnalul de noapte. 22,10 
Reportaj filmat: Galaț.iul și Cam
pionatul mondial de hochei. 22,20 
Cronica ideilor: 6 Martie 1945— 
1970. Semnificația marilor bătălii 
pentru cucerirea puterii. Partici
pă: Victor Dușa, vechi militant al 
mișcării muncitorești, cont. univ. 
Gh. Matei, Gh. Tutui, cercetător 
principal la Institutul de studii 
istorice și social-politice' de pe 
lîngă C.C. al P.C.R 22.45 Recital 
Miranda Martino. 23,00 închiderea 
emisiunii.

PROGRAMUL II
20.10 Film serial Răzbunătorii : 
„Vacanțele d-lui Steed" (reluare). 
21,00 Transmisiunea părții a Il-a 
a concertului Orchestrei simfonice 
a Radiotelevlziunil. Dirijor Ema
nuel Elenescu. 21,35 Recitalul pia
nistei Sofia Cosma. 22,00 Filmul 
documentar „Grădina publică"
22.10 Arte frumoase. Cronică la 
Nlcodlnești. Un film de Toma 
George Maiorescu. 22,30 Anunțuri 
— publicitate. 22,45 Program de 
romanțe. 23,00 închiderea emisi
unii.
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țările" și expresiile s-au diferențiat 
așa de mult incit asistăm la o pulve
rizare la o risipire a trăirii și cu
noașterii, la explorări unilaterale ale 
senșorialității. Marea artă nu a ne
socotit sensorialitatea. nici sinestezia 
— adică asociațiile și coresponden
țele dintre simțuri — și la mulți 
creatori din domeniul poeziei, mu
zicii, picturii, sculpturii s-a consta
tat prezența unor conjugări de sim
țuri. Sculptura lui Michelangelo po
sedă însușiri kinestetice, o dinamică 
totodată spirituală tactilă. Rodin a 
fost și un mare sensitiv, nu numai 
om de idei și 
Paciurea, iar 
acea „sculptură 
simbolizînd „începutul lumii", 
cum păsărilor în bronz șlefuit le-a 
dat calitate de flăcări, 
concepe sculptura ca 
zînd spațiul. Corelații 
și opacitate, țesătură 
lumini (clarobscurul), 
teriei, muzicalitatea culorii le găsim 
felurit la diferiți maeștri ai picturii 
și sculpturii, de Ia da Vinci, El Gre
co și Rembrandt la impresioniști și 
Iovi. iar despre 
sculpturii lui Rodin s-a vorbit ade
sea. cum și despre iradiația mate
riei la Petrațcu, precum de muzi
calitatea culorii la Luchian și Palla- 
dy. Nu mai stăruim asupra proble
melor puse cu decenii în urmă în 
poezie, muzică, proză asupra audi
ției colorate, asupra cromofoniei, a- 
supra muzicii vizuale sau tactile.

Experimente s-au făcut și se fac 
mereu. Ființa umană — artistul și 
iubitorul de artă — dispun de infi
nite resurse de percepție, trăire sen- 
sorială, acuitate organică. Estetica, 
mai ales cea modernă, le-a studiat 
și le studiază, descoperind aspecte 
mai vizibile sau mai tainice ale ar
moniei naturii și formelor umane, 
a pătruns în ..fizica artei", în geo
metria naturii, în proporțiile-ca- 
noane ale ființei umane, în ritmica 
și armoniile atît ale artelor plastice 
cit și ale poeziei și prozei.

Dar la artiștii, esteticienii și cri
ticii din trecutul mai depărtat sau 
mai puțin depărtat — experimen
tele. cercetările, problemele trăirii și 
sensorialității nu au fost efectuate 
ca scopuri în sine, nu s-au închis
tat în subiectivism, atemporalitate, 
unilateralitate. Cum nici la maeștrii 
de azi, fie ei Picasso, Chagall, Moo
re, Calder, fie D. Ghiață, Bunescu. 
Catargi, Ciucurencu, Baba sau la unii 
artiști mai tineri ai noștri.

Ceea ce îngrijorează în anii din 
urmă este predilecția pentru expe
rimentul unilateral, forțat, arbitrar, 
pentru reducția la o vagă și de cele 
mai multe ori extravagantă tehnici-

sentimente și la fel 
Brâncuși a creat și 

pentru orbi", oul 
pre-

(Urmare din pag. I)

Henry Moore 
peisaj, vitali- 
intre lumină 

de umbre și 
iradiația ma-

„picturalitatea"

tate, care adesea frustrează spiritua
litatea și desensiDilizează trăirea, tă- 
rîmițează integritatea ființei umane 
cu conștiința, idealurile, virtuțile ei.

încă dc mult, un artist lucid a 
atras atenția că „descoperirea unui 
nou fel de a picta... nu a fost nici
odată suficientă marilor pictori pen
tru a fi cu adevărat mari". Aceasta 
pentru că invențiile, inovațiile, des
coperirile tehnice nu pot asigura — 
ele singure — semnificația și mă
reția creației, valabilitatea în fața 
contemporanilor, trăinicia ei peste 
timp Conștiința și inima artistului 
garanteaza relevanța creației, iar nu 
mijloacele sau experimentele Aces
tea valorează și dăinuie in măsura 
în care servesc timpul trăit, prezen
tul exprimat și viitorul năzuit. Unele 
experimente, ca și 
sau rămin imature, 
prinse pe temeiul 
conștiințe artistice, 
autentice, deschisă 
cu semenii.

Nu putem trăi numai cu abstrac
ții, numai cu experimente restrinse, 
unilaterale, uneori arbitrare, din care 
lipsește acea dăruire sufletească sau 
generozitate caracteristică marilor 
creatori Sentimentul actualității este 
necesar artistului, așa cum îi sînt 
necesare lurnina și aerul îndepărta
rea sau ignorarea actualității — în
țeleasă în marile ei coordonate, în 
dinamicile-i participări și perspec
tive — constituie primejdia cea mare 
pentru arta contemporană.

La marii artiști, chiar cînd tra
tau teme mitologice, biblice, paseiste, 
realitatea vremii lor iși făcea ade
sea drum prin viziune, sentiment, 
semnificație. Astăzi, nu putem spu
ne că actualitatea științifică și teh
nologică sau viața socială nu-și fac 
apariția în operele de artă. Dar cîte
odată în forme atît de vagi, subli
mate. metaforice incit rămin inco- 
mun’cabile. ambigui, confuze sau 
misterioase. Alteori, nici atît, cind 
artistul pare a face abstracție de 
privitor, considerîndu-și creația un 
fel de solilocviu, iar nu un dialog, 
cum se cuvine a fi. Un dialog de la 
suflet la suflet, de la inimă la inimă, 
servind unei reciproce cunoașteri și 
emoționări spornice. Teama de a re
prezenta, de a nara, de a construi, 
de a compune cu claritate, sinceri
tate, autenticitate pare a stăpini pe 
unii artiști mai tineri. Nu pledăm 
pentru o reprezentare naturalistă, 
pentru o narațiune simplistă, pentru 
procedeele desuete. Ci pentru o par
ticipare substanțială la actualitate, 
pentru o exteriorizare a sentimen
telor, senzațiilor, gîndurilor în așa 
fel ca imaginile să aibă vibrația vie
ții, noblețea spiritualității, răspun
derea umanistă. „Semnele" să fie cu 
adevărat semne umane, avînd sem- 
..nific.atie răscolitoare.

In ironie, pictorul Roger Bissiere 
.propunea ca, o zi pe săptămînă. să
lile Luvrului să fie rezervate artiș
tilor de azi. ca să-și atîrne picturile 
alături 
pentru 
(Citat 
lumul 
cut" p 
conștiința modestiei, ca și dc roa
dele comparatismului. Dar, mai ales, 
este nevoie de a distinge. într-o a- 
semenea. alăturare, între artiștii care 
pun sentiment sau inimă în ceea ce 
fac, pun conștiință — cu adevărat 
actuală — în ceea ce trăiesc, caută, 
găsesc sau încă nu găsesc. Lăsînd 
Luvrul la o parte, de cile ori vizi- 
tînd expozițiile noastre colective sau 
corelînd în memoria noastră „mu
zeul imaginar" al creației contempo
rane românești nu trăim momente 
de îneîntare ca și altele de dezamă
gire ? în asemenea confruntări sau 
comnarații, determinantă pare a fi 
— dincolo de experimente, inovații, 
soluții tehnice — tocmai prezența 
acestui sentiment al actualității, vă
dind însăși substanța conștiinței ar
tistice cu aspirațiile ei de înnobilare, 
poetizare și umanizare a realității.

unele emoții sînt 
dacă nu-s intre- 
unei substanțiale 
ale unei omenii 
comunicabilității

de capodoperele trecutului 
a lua o lecție de modestie 

de Jacques Lassaigne, în vo- 
„Pictori pe care i-am cunos- 

195). Desigur, e nevoie și ele

tuale și de perspectivă ale școlii 
noastre.

Regulamentul de organizare și 
funcționare al școlilor generale și al 
liceelor de cultură generală care a 
fost definitivat și difuzat în timpul 
acestui an va aduce o contribuție 
de seamă la îmbunătățirea organi
zării științifice a muncii instructiv- 
educative în toate unitățile școlare, 
la creșterea eficienței activității lor 
— obiectiv central al învățămintului 
nostru

O atenție sporită s-a acordat în- 
vățămîntului profesional, tehnic și 
liceal de specialitate intrucît reali
zarea unei înalte productivități a 
muncii sociale depinde în mare mă
sură de cadrele de .care dispune eco
nomia. de calitatea, competența și 
pricepere., lor S-au întreprins nu
meroase acțiuni pe linia 
iii formelor de pregătire 
rilor calificați, revizuirii 
toarelor de meserii și a 
școlarizare, îmbunătățirii 
lui procesului de învățămînt și 
modalităților de instruire practică a 
e.evilor, lărgirii bazei materiale a 
școlilor. O preocupare sporită a fost 
acordată cuprinderii unui număr în
semnat de elevi ța diferite forme ale 
învățămintului profesional, ucenicia 
devenind una din principalele căi de 
pregătire a muncitorilor calificați. în 
anul școlar 1989-1970. în cele 410 
școli profesionale sînt cuprinși 
202 000 elevi, iar la ucenicie aproape 
60 000. dc peste 4 ori mai mulți uce
nici decît cu 3 ani în urmă. Totodată 
au fost elaborate un plan de învăță- 
mînt-cadru cu 23 variante, precum și 
programe școlare, menite să răs
pundă cît ma' bine pregătirii 
muncitorilor calificați, capabili să 
facă față în bune condiții ce
rințelor impuse de continua dez
voltare și perfecționare a indus- 
tri-'i nnastr" socialiste.

Pornind de la rolul hotărîtor pe 
care îl are pregătirea practică în 
formarea viitorilor muncitori califi
cați, de la necesitatea adaptării 
rapide și eficiente a absolvenților 
școlilor profesionale la cerințele 
producției moderne, precum și a in
tegrării acestora în viața colective
lor din întreprinderi ți de pe șan
tiere. s-a intensifeat activitatea de 
dezvoltare a bazei materiale pentru 
instruirea practică a elevilor, minis-

terele economice și consiliile popu
lare acordînd importanța cuvenită 
organizării de ateliere de producție, 
fie în școli, fie în întreprinderi. 
Școlile profesionale dispun astăzi de 
ateliere de lăcătușerie, iar o parte 
dintre ele și de ateliere de profil, 
laboratoare, cabinete de speciali
tate, stații pilot, poligoane etc., care 
asigură instruirea practică a elevi
lor din anul I și parțial a celor 
din anul II. Ținînd seama de faptul 
că într-un viitor apropiat școlile 
profesionale vor primi absolvenți ai 
învățămintului de 10 ani. cu un 
nivel mai ridicat de cultură gene
rală, Ministerul învățămintului îm
preună cu celelalte ministere tutela-

diversifică- 
a muncito- 
nomencla- 

duratei de 
conținutu- 

a

re de școli va trece, în curînd. la 
elaborarea noilor documente de în
vățămînt, care vor cuprinde. în 
principal, obiecte privind pregătirea 
de specialitate și tehnologică vor 
acorda o pondere sporită instruirii 
practice, care se va desfășura. în
deosebi, în procesul de producție.

Un accent deosebit a pus Ministe
rul învățămintului 
măsurilor stabilite 
fecționarea conținutului 
tului superior, 
scurs de 
Naționale 
au fost 
de învățămînt 
cialitățile. 
modernizarea, 
țierea 
studenților în toate sectoarele 
vățămîntului superior, asigurarea u- 
nei capacități de adaptare rapidă a 
specialistului la progresele științei, 
tehnicii și culturii

Planurile de învățămînt actuale 
asigură filozofiei și științelor sociale 
o așezare mai rațională în contextul 
pregătirii generale și de specialitate

în anul 
la lucrările 
a Cadrelor 
elaborate 

pentru 
Acestea au 

lărgirea 
profilului de

pe aplicarea 
pentru per- 

■’ învățămîn- 
care s-a 

Conferinței 
Didactice, 

noi planuri 
toate spe- 
în vedere 

și dferen- 
pregătire a 

în-

a teatrului, începînd cu marile 
legi și regulamente (cum ar fi cel 
din 24 iunie 1877, cînd în fruntea 
Naționalului bucureștean se afla Ion 
Ghica) și terminind cu ceea ce nu
mim „mica anecdotă". E o lucrare 
saturată de documente : au fost sco
tocite arhive, fonduri de manuscrise, 
caiete de însemnări, presa vremii, 
s-au adus la lumină zeci și zeci de 
fapte noi unele extrem de grăitoare, 
altele numai pitorești, dar toate — 
în ultimă analiză 
vrea să cunoască 
mânesc în toate 
i-au dat naștere, 
țios în această 
avem o istorie a 
compusă deopotrivă din 
amănunțită a tuturor 
prin car" a trecut 
definirea condiției sociale, materiale 
și morale a actorului, progresele de 
la o lege la alta, de la un regu
lament directorial la altul, conflicte
le generate de acestea, succesele și 
insuccesele înregistrate seară de

și analize ample. Despre o reluare 
a comediei „D’ale Carnavalului" ni 
se spune ; „la fiecare spectacol se 
plătea 20 de lei chirie pentru mobi
lierul luat de la o frizerie perife
rică", amănunt care poate deschide 
anume ferestre spre înțelegerea unei 
anume concepții asupra teatrului. 
Alteori, un fragment dintr-o cores
pondență a lui Iosif Vulcan de la un 
spectacol cu „Peneș Curcanul" e cit 
se poate de grăitor ătît în ceea ce 
privește arta montării cît și nivelul 
publicului.

Autorul vădește o oarecare timi
ditate și nesiguranță atunci cînd de
finește dramaturgia națională — 
convențional caracterizată iar piesele 
străine fiind văzute mai ales prin 
ceea ce spectacolul a izbutit sau nu 
să releveze și prin reacția publicului. 
Uneori, cînd incearcă definirea 
unor autori dramatici, loan Massoff 
este tributar unor metode și concep
ții vetuste. Despre M. Polizu-Micșu- 
nești se . spune „dramaturg cu 
unele calități, are meritul de a 

fi inspirat din rea
litatea înconjură
toare". Or, după 
cum se știe, 
mitul 
avut 
piu 
să-1 
pe 
dacă 
totul 
Apoi, 
turarea 
rei ar fi fost ne
cesară o sublinie
re. a dezbaterilor

Are dreptate loan Massoff să con
semneze ca un moment distinct 
în evoluția gîndirii noastre teatrale 

............................ ..... ‘ " 1 
Dimitrie C. 

prima par- 
„Teatrul Ia 

privim atenți da- 
mo- 

în

’1

i
I
I

I 
i

i

i 
i 
i

ședința Academiei Române din 
noiembrie 1893 cînd 
OUănescu a prezentat 
te a studiului său 
Români" 
tele 
mentul . . , ___
limba română și pînă la această co
municare academică nu trecuse nici 
un secol : „ideea de teatru așa cum 
o înțelegem astăzi nu a pătruns la 
noi decît în a doua zecime a vea
cului acestuia" spunea D. OUănescu. 
Și totuși, teatrul românesc devenise 
o permanență, își definise anume tră
sături distincte, o f zionomie, își con
turase anume direcții de dezvoltare 
care permiteau o privire istorică.

Deși teatrul a fost prima ramu
ră a artei românești care s-a bucu
rat de o istorie, deși de la 
apariția lucrării lui OUănescu au tre
cut aproape trei sferturi de veac, deși 
de atunci au apărut numeroase lu
crări parțiale sau 
de sinteză, 
cate unor 
rioade sau 
instituții, 
nu avem pînă as
tăzi o istorie a 
teatrului nostru 
la zi. Din trata
tul proiectat de 
Institutul de isto
ria artei a apă
rut numai primul 
volum în 19'5. 
Pînă la tipărirea 
viitoarelor to
muri, care — după 
cum se vede - 
întîrzie destul de 
mult, loan Mas
soff continuă eu 
o vrednicie dem
nă de toată 
ma lucrarea 
„Teatrul roma
nesc", ajunsă a- 
cum la cel de-al 
treilea volum ce 
ceputul secolului nostru. Ioan 
soff face parte din categoria acelor 
„bolnavi de teatru" despre care odată 
vorbea George Mihail-Zamfirescu. 
Adică a oamenilor care trăiesc prin 
teatru cu fervoare și cu dăruire : cro
nicar dramatic, mulți ani de zile, 
autor de interviuri, secretar literar, 
publicist care a reînviat în cărțile 
sale cele mai diferite aspecte ale 
vieții noastre teatrale — de . la legă
turile Iui Eminescu cu Thalia pînă la 
familiara figură a lui „Ionescu de la 
Union", de la istoria Teatrului Na
țional pînă la aceea a popularului 
Constantin Tănase. Și ajunși aici vom 
spune că această formație a sa și-a 
pus pecetea asupra lucrării pe care 
o, discutăm acum. Mai precis, cartea 
pe care o avem acum în față este 
cartea unui om care a trăit teatrul 
dinlăuntrul lui, în legătură strînsă cu 
lumea actorilor și cu viața lor. cu 
spectacolul și cu toate elementele 
care i-au dat viață și il compun din 
punctul de vedere al frămintărilo" in
stituției în care s-a constituit și al 
publicului. Este mai puțin o istorie a 
literaturii dramatice sau a gîndirii 
noastre teatrale (autorul ne promite 
toate acestea într-un volum viitor). 
Mai bine zis, ceea ce rezistă din vo-

Dacă
ne dăm seama că din 

existenței teatrului
O Ghici cine vine la cină?: PA
TRIA - 9; 12; 15; 18; 21.
O Amorul vrăjitor : REPUBLICA
- 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 . 21,30.
a Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
iț Te iubesc, te iubesc : CAPITOL
9.30 , 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
0 Comisarul X și „Panterele al
bastre": BUCUREȘTI - 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 13,45; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
O Cînd se arată cucuveaua: FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. GLORIA - 9: 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30.
S Don Juan 
RIA - 8,45;
20.45.
O O nuntă 
CENTRAL ■ 
16,45; 18,45; ___
O Cînrl tu nu ești: CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14.
o Teritoriu interzis: CINEMATE
CA (sala Union) - 16,30.
O O șansă dintr-o mie: LUMI
NA — 9,15—1G în continuare; 18,30;
20.45.
O Prea mic pentru un război atît 
tie mare: DOINA — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. GIULEȘTI — 
15,30: 18: 20,30.
e Țara duhurilor din Mările Su
dului: TIMPURI NOI - 9—15 în 
continuare.
H Program de documentare ro
mânești ale regizorului Ion Bos
tan: TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
O Stăpîn pe situație: FEROVIAR
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MELODIA — 9,45 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
18.30 ; 21, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ;
15.15 ; 17,45 ; 20,15 ; TOMIS — 8.45 : 
11 : 13,15 ; 15.30 ; 17,45 ; 20, MO
DERN - 9.45 ; 12 : 14,15 ; 16.30 : 
18,45 ; 21.
«1 Urmărirea: EXCELSIOR — 8,30; 
11; 13,30; 16: 18,30; 21, GRIVTTA
- 10; 12.30: 15; 17.30; 20.
O Pipele: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POGOARE - 15,15: 17,45; 20.
S Tigrul: BUZEȘTI - 15,30; 18 
0 Răni vechi: BUZEȘTI - 20,30. 
«> Păcatul dragostei: DACIA — 
8,30—16,30 în continuare: 18,30: 
20.30.
O Călugărița: BUCEGI - 16.15; 
19,15.
3 La Nord prin Nord-Vest: UNI
REA - 15.30—19.
O Profesioniștii: LIRA
18: 20,15.
A Valea păpușilor: DRUMUL SĂ
RIT - 15; 17,30; 20.
e Femeia îndărătnică: FEREN
TARI - 15,30: 18. 20,30, MOȘILOR
- 15 30: 18; 20,30.
0 Vă place Brahms?: COTRO- 
CEN1 - 15,30; 18: 20.30.
a Cum se reușește în dragoste: 
PACEA - 15,30: 18; 20.15.
© Simpaticul domn R: FLOREAS- 
CA - 10: 12,15: 15: 17,30; 20.
a Anchetatorul din umbră: VOL
GA — 9.30—16 în continuare; 18,15; 
20.30.
e Corabia nebunilor: VIITORUL
- 15,30; 19.
O Intr-o seară, un tren...: MIO
RIȚA - 10; 12.30; 15: 17.30: 20.
© Băieții în haine de piele: 
POPULAR ----- "
•

fără voie: VICTO- 
11: 13,30; 16; 18,30;

cum n-a mai fost: 
— 9,30; 11,15; 13, 15; 
20,45. dedi- 

pe- 
unor 

totuși

utile celui ce 
istoria teatrului ro- 
circumstanțele care 
Ce mi se pare pre- 
carte ? Faptul că 
atmosferei teatrale 

descrierea 
avatarurilor 

organizarea sa,

IOAN MASSOFF

Teatrul
nu- 

autor n-a 
pur și sim- 

talent și ca 
parafrazăm 

Caragiale, 
nu-i talent 
e zadarnic 1 
pentru con- 

atmosfe-

15.30;

O

FLACARA

a
COSMOS - 
GREȘUL — 
o Liniște și 
— 20.15

Blow-up:
18; 20.30.

românesc

15.30; 18.
Totul de vînzare: POPULAR 
20.30.

Bătălia pentru Roma: MUNCA 
15.30: 19. RAHOVA - 15.30: 19.
Winnetou în Valea Morții: 

15,30; 18; 20.15. PRO- 
15.30; 18.
strigăt: PROGRESUL

(vot. im

este semnata de Helmut Sturmer. în fotografie : scenâ

ii O

lui Radu Boroianu, iar sce- 
din spectacol

interpretarea Teatrului de Stal din Reșița. Repio aparține 
....... -IȚ Jj Helmut Sturmer. în fotografie : o

„Comedia erorilor 
nografia

se oprește la în-
Mas- note de lectura

seară de marii actori. loan Massoff 
face o adevărată monografie a pre
zenței sau absenței publicului, a 
compoziției și a preferințelor sale, 
a fluctuațiilor lui după anotimpuri, 
starea vremii, evenimentele sociale 
și politice, putere de înțelegere, 
ajungînd pînă la aspectul vestimen
tar al spectatorilor. De ce sînt 
importante toate acestea ? Pentru că 
o dramaturgie națională se dezvoltă 
mai lent sau mai rapid, o tendință 
se afirmă sau nu. un autor își află 
cadrul propice talentului sau se 
înstrăinează — precum Caragiale — 
datorită unui climat teatral ; pt să-i 
pună în valoare calitățile sau să i le 
innăbușe. Or. asemenea atmosferă 
ne este reînviată de loan Massoff 
prin perspectiva severă a documen
tului cules cu trudă, răbdare, inse- 
riat la locul potrivit în furnicarul 
de date, nume. acte, circulare, noti
ficări, documente oficiale citate din 
ziarele vremii trăiește o viață au
tentică a teatrului. loan Massoff nu 
iși propune să ne dea judecăți cri
tice ample. De cele mai multe ori

sa aiba 
insiste 
eventua 
treceau 
repetițit 
materia 
(spectac 
rețete) 
bele si

Pe n 
spiritul 
tuturor 
decala 
ce în c 
terialu 
ocupe 
pă 1 90 
boi mi 
vine ăl 
român 
decît i 
care î 
perspe 
gu rați. 
neam 
este d 
tră. E 
docurr 
gine a 
care n 
din cc 
tualits 
să rec

luminoasa și migăloasa reconstituire 
este partea care se referă la exis
tența intimă și la „fața ascunsă"

un amănunt i se pare — și nouă ele 
asemenea — grăitor pentru viziunea 
regizorală, scutiiidu-l de comentarii

deloc

a studenților, înfăptuindu-se, tot
odată, o diversificare a conținutului 
acestora în strînsă legătură cu pro
filul fiecărei facultăți sau speciali
tăți. Paralel cu acțiunea majoră a 
modernizării programelor desfășura
tă de senatele și consiliile profeso
rale, Ministerul învățămintului a or
ganizat o dezbatere largă asup’-i con
ținutului programelor de la discipli
nele filozofice și a inițiat analiza 
nemijlocită a programelor de isto
rie, filologie, fizică etc. Prin această 
măsură s-a urmărit că programele 
de la științele sociale să asigure - 
cunoștințele privind procesele eco
nomice, sociale, politice și ideologi
ce ale vieții contemporane, să înlă-

trebuie să existe între școalăcare
și viață. între școală și nevoile prac
ticii, subliniată și la Congresul al 
X-lea al partidului, în prezent se 
acordă o mare atenție elaborării li
nei noi concepții despre roluJ prac
ticii în învățămîntu) superior, în 
concordanță cu noile planuri de în
vățămînt. considerînd această acti
vitate ca parte organică a procesu
lui de instru’re și educare pe toată 
durata studiilor superioare.

Unul din obiectivele principale ale 
activității Ministerului țnvățămîntu- 
lui, a școlilor și facultăților l-a 
constituit și îl constituie întărirea 
muncii de educație mnral-cetățeneas- 
că a copiilor și tinerilor, educarea lor

perfecționarea 
didactic din 
trebuie să se

ture rămînerea în urmă ce există în 
domeniul cercetărilor de filozofie și 
în alte domenii ale științelor so
ciale. Desigur, viitoarea Academie de 
științe sociale și politice va contribui 
în mod substanțial la orientarea și 
ameliorarea acestor programe și pla
nuri

Datorită eforturilor depuse de au- 
măsurilor adoptate. a 

numărul cursurilor și
tori și 
crescut 
tratatelor universitare pentru mul
te domenii ale învățămintului supe
rior. Pentru a se remedia dificultă
țile și lipsurile existente în acoperi
rea disciplinelor cu manuale, o mare 
extindere s-a acordat multiplicării 
acestora pe plan local. Apreciem ’că. 
în această direcție, mai este încă 
mult de făcut și că Ministerul înyă- 
țămîntului, senatele și consiliile pro
fesorale au datoria. în continuare, să 
stimuleze elaborarea de cursuri 
manuale și să organizeze mai 
unitățile editorial-poligrafice. să asi
gure tiraje corespunzătoare, pentru 
a contribui și pe această cale la in
struirea și educarea viitorilor spe
cialiști

Ținînd seama de strînsă legătură

Ș> 
bine

in spiritul înaltelor idealuri ale so
cietății noastre socialiste. Intrucît 
școala este factorul fundamenta) de 
educație a tinerei generații, s-a ur
mărit sporirea valorii educative a 
procesului de învățămînt prin îmbu
nătățirea planurilor de învățămînt, a 
programelor, manualelor și cursuri
lor universitare. Ministerul învăță- 
mîntului. colaborînd tot mai strîns 
cu C.C al U.T.C., U.A.S.R. și Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor. a analizat și dezbătut proble
mele muncii educative din școli si 
facultăți și a inițiat măsuri pentru' 
întărirea muncii de educație politică- 
ideologică a elevilor și studenților 
pentru organizarea unor activități 
extradidact ce care să contribuie la 
însușirea politicii partidului, la sa
tisfacerea înclinațiilor și preocupă
rilor lor creatoare, la folosirea re
creativă și educat'vă a timpului liber ■

Perfecționarea personalului didac
tic șe înscrie ca o parte componentă 
a sistemului de măsuri privind dez 
voltarea învățămintului nostru. Din 
toamna trecută a fost creat și a în
ceput să funcționeze noul sistem de. 
perfecționare g cadrelor didactice.

din învățămîntul de cultură generală, 
în vederea organizării cercetării 

pedagogice și sprijinirii personalu
lui didactic din învățămîntul pro
fesional, tehnic și liceal de speciali
tate, a fost înființat Centrul de cer
cetare pedagogică și de perfecționare 
a personalului didactic din acest în
vățămînt.

Un rol important in susținerea pre
ocupărilor cadrelor didactice pentru 
mai buna lor pregătire îl au de a- 
semenea „Casele corpului didactic" 
care au luat ființă Tntr-un număr 
mare de județe.

După cum se știe, 
pregăt'rii personalului 
învățămîntul superior
realizeze in primul rînd prin docto
rat. Măsurile întreprinse in ultimul 
timp au determinat înscrierea la doc
torat a unui număr însemnat de ca
dre didactice, fapt care dovedește in
teresul acestora pentru împletirea ac
tivității didactice cu activitatea de 
cercetare științifică. A crescut și nu
mărul specializărilor efectuate in ța
ră și străinătate, realizate 0° lingă 
cele mai competente personalități ști- 
ințificc.

în strînsă legătură cu perfecțio
narea învățămintului. cercetarea ști
ințifică desfășurată de personalul di
dactic a înregistrat 
unele progrese, 
posibilități 
didactice
rior, au luat ființă centre și labora
toare de cercetări pe lîngă catedrele 
cu o bogată activitate științifică, iar 
recent, pe baza unei Hotărîri a Consi
liului de Miniștri — 15 institute de 
cercetări au trecut de la Academie 
la Ministerul învățămintului.

în anul care s-a scurs de la Con
ferința națională. îmbunătățiri sensi
bile s-au adus condițiilor de muncă 
și de viață ale cadrelor 
prin 
și a

La 
rința 
marele detașament al învățămintului 
a putut dovedi partidului și guvernu
lui că s-a străduit să dea viață sar
cinilor stabilite de conducerea parti
dului pentru ridicarea continuă a efi
cienței muncii de instruire și edu
care în școli și. facultăți.

de 
din

în ultimul an 
Pentru a crea noi 
cercetare cadrelor 

învățămîntul supe-

didactice, 
aplicarea prevederilor Statutului 
Legii învățămintului. 
împlinirea unui an de la Confe- 
Națională a Cadrelor Didactice.

Doua 
ne-au î 
gîndirea 
acest re 
formația 
prindea 
torii săi

Benny 
compusă 
urmărit 
zinte ull 
ța rafin: 
riațional 
maselor 
citatea - 
te acest, 
ales să 
sele repr 
a swingi 
devenite 
imprimările intrate în fondul de va
lori etalon ale genului. Un program 
reprezentativ ca cel prezentat la 
București nu putea să nu reliefeze, 
în primul rînd, inventivitatea condu
cătorului formației, virtuozul și ne
liniștitul Benny Goodman, clarine
tist de înaltă clasă, al cărui merit în 
evoluția jazzului este .de a fi trans
format acest instrument într-o voce 
solistă de c plasticitate și de o bo
găție a nuanțelor de-a dreptul ului
toare. Benny Goodman (care, în 
treacăt fiB amintit, a studiat cu cele
brul Reginald Keel) descoperă în po
sibilitățile clarinetului modalități de 
expresie inedite, culori vii și nuan
țe foarte transparente, imagini so
nore deoseb't de plastice — jocul so
nor realizî.-idu-se din infuzarea in 
melodica specifică muzicii de culoa
re, a cunoștințelor tehnice acumu
late de muzica cultă europeană. 
Concepția sa dinamică, experiența 
îndelungată și cultura muzicală te
meinică au colaborat, începind cu 
perioada de cristalizare a stilului 
care l-a făcut cunoscut, la topirea 
și. mai exact, la restructurarea ele
mente.or melodice, armonice și de 
ritm, împrumutînd din două mari 
culturi - cea europeană și cea afri
cană 
poet 
nouă 
noră, 
ceră.

— atît cît sensibilitatea sa de 
considera că poate alcătui o 
și neprevăzută organizare so- 

A rezultat o muzică sin- 
încărcată de. fior și de lirism, 

dar perfect elaborată, și pe care for
mația o prezintă ca și cum ar im
proviza (prospețimea, spontaneitatea 

New Orleans se păstrează ■ 
în aceste interpretări). Nu 
uita în definirea concep-

■ stilului 
intacte 
putem . ... _______  ____

. ției acestei formații primatul melo
diei. căreia Benny Goodman îi află 
virtuțile esențiale de comunicare și 
de convingere, toate celelalte mij
loace. inclusiv ritmul — cu un rol 
atît de important în jazz — rămi- 
nlnd să sublinieze, să pună accen-nind 
tele.

O 
tiști, . __ ___ ______ _
Stewart și .John Pizzarelli (chitară), 
William Mc Goffie (pian), Robert 
Dona'd Burns (saxofon■ alto) — ca și 
delicata solistă vocală Barbara Flo
rence Whittle — ne-au prilejuit în- 
tîlnirea cu c>. artă de o rafinată ’ fru
musețe. cu o virtuozitate în care ini
ma lor a dăruit generoase pulsații.

Mircea SIMIONESCU

echipă de exeelenți instrumen- 
printie care Louis Anthony
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Primire la C. C. al P.C. R PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI ITALIA

FAPTUL mem- 
secre- 
primit

DIVERS

Tovarășul Manea Mănescu, 
bru al Comitetului Executiv, 
tar al C.C. al P.C.R., a 
miercuri delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de 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., face o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Roman Moldovan, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Economic.

A fost prezent ambasadorul U.R.S.S. 
la București, A. V. Basov.

★
vizitei în țara noastră, 
activiști ai P.C.U.S. a 
la Consiliul Economic,

în timpul 
delegația de 
avut discuții 
la alte organe economice centrale, la 
comitetele județene Prahova și Bra
șov, precum și la comitetul munici
pal Brașov ale P.C.R., a vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din aceste județe și din municipiul 
București.

Miercuri seara, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marinescu, a primit 
miercuri dimineața pe Hugh Gra
ham Conway, directorul general al 
firmei Rolls-Royce Bristol Engine 
Division, care, însoțit de un grup de 
experți, face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a par
ticipat loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

A fost prezent ambasadorul Marii 
Britanii la București, Denis Seward 
Laskey

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme privind posibilități
le de colaborare și cooperare între 
întreprinderi constructoare de ma
șini din țara noastră și firma en
gleză.

(Agerpres)

CU PRILEJUL Cronica zilei
La datorie

Viscolul abătut într-una din 
serile trecute asupra Brăilei a 
rupt unul din principalele ca
bluri telefonice ale orașului. A 
încetat să mai răspundă la apel 
și telefonul stației de salvare. 
Medicul de serviciu. Elena Do- 
nescu, a pus- imediat întregul 
personal al stației în stare . de 
alarmă. O mașină a Salvării- a 
fost trimisă să stea permanent 
în fața policlinicii pentru a re
cepționa eventualele chemări 
din partea bolnavilor. - în noap
tea respectivă (12 spre 13; fe
bruarie) a fost nevoie 
intervenții; ele s-au 
timp și șase vieți au 
vate.

de șase 
făcut la 
fost sal-

Adunare consacrată împlinirii
unui sfert de veac de la instaurarea
primului guvern democratic din România

CENTENARULUI
EXPOZIȚIE de fotografii 

DEDICATĂ ANIVERSĂRII 
ARMATEI SOVIETICE

NAȘTERII
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Confruntări de opinii
privind problema

securității europene
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

Sentință 
dreaptă

Balotești 
judecați

Recent, in comuna 
idețul Ilfov) au fost
i indivizi din comuna Periș, 

re, in ziua de 4 octombrie 1969, 
au ucis cu lovituri de cuțit pe 

inginerul Constantin Avram de 
la Institutul de cercetări zoo- 

rtce de la Săftica, pentru că 
'e-a permis să pescuiască 

clandestin in iazurile stațiunii. 
Completul de judecată a hotărit 
condamnarea la moarte a lui 
Gheorghe Bădună și Ia 25 de 
ani închisoare a lui Dumitru 
Constantin. Dionisie Vlad — in 
virstă de 17 ani — a fost con
damnat la o pedeapsă privativă 
de libertate de 5 ani. O sentință 
pe deplin meritată.

în sala cinematografului „Repu
blica" din Capitală a avut loc, 
miercuri după-amiază, o adunare or
ganizată de Comitetul municipal al 
femeilor București, în cadrul mani- 
festărilor consacrate împlinirii unui 
sfert de veac de la instaurarea pen
tru prima dată în istoria patriei noas
tre a unui guvern democratic — 6 
.martie 1945.

La adunare au participat munci
toare, intelectuale, gospodine — 
multe dintre ele vechi militante ale 
mișcării de femei din țara noastră. 
Cu acest prilej, a fost evocată memo
rabila întrunire a femeilor din Bucu- 
rești ținută în aceeași sală la 18 fe
bruarie 1945. in cadru) căreia ele au 
dat glas sentimentelor de totală ade
ziune la politica Partidului Comunist 
Român, pronunțîndu-se, alături de 
celelalte forțe sociale progresiste, 
pentru instaurarea imediată a unui

a
•guvern de largă concentrare demo
cratică.

Manifestarea a fost deschisă de 
conf. univ. dr. Aneta Spornic, preșe. 
dința Comitetului municipal al fe
meilor București.

Despre importanța deosebită a ac
tului politic revoluționar înfăptuit a- 
cum 25 de ani prin lupta maselor 
populare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, despre lupta și 
contribuția femeilor pentru construi
rea unei societăți drepte și făurirea 
unei vieți fericite în patria noastră 
au vorbit Venera Teodorescu, cerce
tător principal la Institutul de isto
rie „Nicolae Iorga" al Academiei, 
conf. univ. dr, Mihai Fătu și Elena 
Livezeanu, membră a Comitetului 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, veche mil’tantă a mișcării 
de femei din România.

(Agerpres)

în cadrul manifestărilor organiza
te de Universitatea populară Bucu
rești în cinstea centenarului naște
rii lui Vladimir Ilici Lehin, miercuri 
după-amiază a avut loc, în sala din 
șoseaua Kiseleff, o expunere avînd 
ca temă „Răspîndirea ideilor leni
niste în România".

Cu acest prilej, 
I. Pop a vorbit 
creatoare de către 
Român a teoriei
făurirea economiei socialiste,

în asistența prezentă la manifes
tare se aflau și reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

prof. univ. Simion 
despre aplicarea 

Partidul Comunist 
leniniste privind

Cu prilejul împlinirii a 52 de ani 
de la crearea armatei sovietice, 
miercuri s-a deschis la Muzeul mi
litar central din Capitală o expozi
ție de fotografii dedicată acestei a- 
niversări.

La festivitate au participat generali 
și ofițeri superiori, precum și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Generalul maior Constantin An- 
tip, secretar-adjunct al Consiliului 
Politic Superior, și colonel A. F. Mu
satov, atașat militar aero și naval al 
Uniunii Sovietice ța București, au 
rostit, cu acest prilej, scurte cuvîn- 
tări.

Expoziția constituie o ilustrare a 
momentelor importante din activita
tea revoluționară a marelui condu
cător al proletariatului, V, I. Lenin, 
creatorul armatei sovietice, infăți- 
șînd drumul parcurs de armata so
vietică în cei 52 de ani de existență, 
aspecte din 
sovietici o 
continuă a

Și în Italia, în cercuri dintre cele 
mai diferite — parlamentari, perso
nalități ale vieții cultural-artistice, 
oameni politici și oficialități, repre
zentanți ai sindicatelor și tineretu
lui — ca și în presă, se dezbat cu 
intensitate aspectele multiple ale 
problemei de o atît de mare impor
tanță și actualitate : înfăptuirea li
nei păci trainice și a securității in 
Europa.

în contextul schimbului de opinii 
și al examinării soluțiilor posibile, 
în perspectiva conferinței consacrate 
securității în Europa, se înscrie și o 
lucrare apărută cu cîtva timp în 
urmă în librăriile italiene : „SECU
RITATEA EUROPEANA" („La sicu- 

— editura „11 Mu- 
Autorul este Stefano 
cadrul Institutului 
internaționale din

politica de bloc și întărlndu-se In
dependența și suveranitatea statelor 
— se va realiza un grad sporit de 
securitate, ale cărei garanții 
decurge în primul rînd r.„ di:

Erau lipsă
la apel

Exprimă oare realitatea actele 
de evidență a bunurilor din di
verse instituții și întreprinderi ? 
Inspectorial îțjgtalut
Teleormaffi a. gȘSjjJIue:
verificare ^isywra jJiw^giSti’^i’Ijdii' 
din acesfl an ale'Ținefetuiui 'ovin 
și porcin în unitățile agricole din 
județ. S-a constatat că în mai 
multe I.A.S.-uri și cooperative 
agricole (I.A.S. Traian. I.A.S. 
Toporu, C.A.P. Licurici ș.a.) nu 
.s-au înregistrat 4 522 miei și 
1,610 purcei. Evident, o aseme
nea situație este de natură să 
favorizeze producerea unor se- 
tioase prejudicii avutului ob
ștesc și contravine legii nr. 22/ 
1969, precum și H.C.M. nr. 138 
din 8 decembrie 1969 privind 
gestionarea bunurilor materiale 
ale organizațiilor socialiste. în 
conformitate cu aceste acte nor
mative, crearea de plusuri în 
gestiune și nedeclararea în scris 
de către gestionari a plusurilor 
despre a căror cantitate sau va
loare au cunoștință reprezintă 
infracțiuni grave care se sanc
ționează 
tenție : 
meală.

ca atare. Așadar, a- 
unde-i lege nu-i toc-

De un fir
de

autocamionul încărcatA vin ă 
cu o schelă metalică cu gabari
tul depășit, șoferul Anton 
Coarda a vrut să parcheze pe 
un loc viran în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Din 
neatenție a atins rețeaua elec
trică de iluminat public. Toată 
partea metalică a autovehiculu
lui s-a încărcat cu curent. în- 
cercind să coboare din mdșină, 
conducătorul auto a apucat mi
nerul portierei și... este lesne de 
înțeles ce a urmat. Din întim- 
plare, trecea pe acolo plutonie
rul de miliție loan Lucaci. Se- 
sizînd pericolul, el a luat repede 
o cismă de cauciuc și l-a lovit 
peste mină pe imprudentul șo
fer. Acesta a scăpat minerul por
tierei, a fost scos apoi din ca
bină și transportat de urgență la 
spital. Acum se află în afară de 
orice pericol. întâmplarea, deși 
de astă dată norocoasă, averti
zează !

Vînătorul
de lei

Azi un pic, mîine tot așa. Și 
astfel s-au adunat peste 70 000 
de lei. Aceasta este suma dela
pidată de Aurel Avramescu, fost 
contabil la Filiala de vînătoare 
și pescuit din Călărași. în ciuda 
dibăciei cu care manevra con
turile, de curînd a fost „pescuit" 
și el de organele de control fi
nanciar. Deznodămintul a avut 
loc în sala tribunalului județean 
Ialomița, care l-a condamnat la 

ani închisoare corecțională.12
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ȘTIRI CULTURALE
Cu prilejul deschiderii ..Zilelor fil

mului spaniol", organizate de Cen- 
trul Național al Cinematografiei și 
Asociația cineaștilor din România, 
miercuri seara a avut loc, la cine
matograful „Republica" din Capitală, 
un spectacol de gală cu filmul artis
tic „Amorul vrăjitor", adaptare cine
matografică după opera cu același 
titlu a lui Manuel de Falia. în regia 
lui Francisco Rovira-Beleta. A fost 
prezentat, de asemenea, documenta
rul „Spania monumentală".

La spectacol au participat repre
zentanți ai conducerii Centrului Na
țional al Cinematografiei, ai ACIN. 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Ricardo Gimenez- 
Arn-au, ministru plenipotențiar, șeful 
Reprezentanței consulare si comer
ciale a Spaniei la București, «i alti 
membri ai reprezentanței, șefi de 
misiuni diplomatice, membri ai cor.

tografiei spaniole contemporane. Din 
partea oaspeților au vorbit Carlos 
Suevos Fernandes, șeful secției film 
din Direcția generală pentru cultura 
populară și spectacole din Ministerul 
Informațiilor și Turismului, precum 
și actrița Eliza Montez.

Cu prilejul „Zilelor filmului spa
niol" vor fi prezentate la cinemato
graful „Republica", între 19 și 24 fe
bruarie. o serie de realizări recente 
ale studiourilor spaniole.

★
S-a înapoiat la Sibiu, după ce a re

prezentat cu succes țara noastră la 
Festivalul internațional de folclor de 
la Agrigento — Italia, cunoscutul an
samblu folcloric ..Junii Sibiului", al 
Consiliului municipal al sindicatelor.

★
Dirijorul italian Tommaso Benin- 

lende Neglia a avut miercuri seara 
conducerea muzicală a unui nou 
spectacol la Opera din București — 
al treilea din actualul său turneu,

★

La Muzeul de istorie din Suceava 
a fost deschisă o expoziție dedicată 
centenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin. Sînt prezentate nume
roase fotografii referitoare la viața 
marelui gînditor și revoluționar, vo
lume din opera lui Lenin editate în 
țara noastră, articole dintr-o serie 
de . publicații românești despre răs- 
pîndirea ideilor leniniste în Româ
nia.

(Agerpres)

munca pe care militarii 
depun pentru ridicarea 
măiestriei lor ostășești.

★
dimineața a-a înapoiat 
delegația de fizicieni ro-

Miercuri 
în Capitală ,
mâni, condusă de prof. univ. Ioan 
Ursu. președintele Comitetului de 
stat pentru energia nucleară, care a 
participat, la Paris, la lucrările Co
mitetului ide conducere al Societății 
Europene de Fizică.

★
Ieri după-amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Conferinței permanente a 
miniștrilor culturii landurilor din 
Republica Federală a Germaniei, 
condusă de prof. dr. Otto Scfilieffer, 
care, la invitația Ministerului învăță- 
mîntului, a făcut o vizită în țara 
noastră

„MONDIALELE" DE HOCHEI (grupa 0

Echipa Austriei, singura neînvinsă

a aduce o contribu- 
problemei secu- 
Silvestri face o

.pului diplomatic, atașați .cultuvalîviși<>> r după.. „Madame Butterfly,‘Uși ■ „Aida?,,.
- de-presă. ■ .........- ----- ș..... De -ăshr-dată--a--dirijat--.opera ,„RigO- -

Prezentînd delegația cle”'<-:tar>așHU'. "li'tW,' -.la fare si-aȚdatfgqneursui -și. 
spanioli, sosită în țara noastră cu a- un alt oaspete străin — tenorul Gin* 
cest prilej, regizorul Mihai Iacob a seppe Todaro, 
evidențiat unele aspecte ale cinema-

vor 
nu din noi 

tratate, ci din existența unor relații 
prietenești între popoare, a unei ne
îngrădite cooperări generale. „Ca la 
orice marș lung trebuie început cu 
primii pași, căutîndu-se, in paralel, 
evitarea pericolului de a se da sen
timentul fals al securității" — a spus 
acest vorbitor.

în aceeași ordine de idei, deputa
tul Umberto Cardia, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, a 
apreciat că actuala situație europea
nă se caracterizează prin creșterea 
forțelor ce presează puternic pentru 
construirea unei Europe bazate pe 
coexistență pașnică, înțeleasă nu doar 
ca o alternativă a războiului, ci ca 
un mijloc de dezvoltare a înțelegerii 
și cooperării multilaterale între sta
te și popoare, în avantajul reciproc, 
pe dezvoltarea autonomiei statelor 
și respectarea independenței lor, pe 
construirea unei rețele puternice de 
relații bilaterale și multilaterale, 
care să sporească încrederea și să 
consolideze pacea.

In cadru] discuției s-a evidențiat 
părerea că dezvoltarea și intensifi
carea relațiilor între statele din Es
tul și Vestul continentului constituie 
o modalitate primordială de creare 
a unui climat de securitate în Eu
ropa. Alberto Bemporad, deputat din 
partea partidului socialist unitar, s-a 
oprit asupra aspectului reducerii 
înarmărilor, precizînd că „securita
tea europeană trebuie să dea răspuns 
problemei dezarmării, prin statorni
cirea unor relații de încredere 
și colaborare, să ducă la îm
bunătățirea relațiilor între ce
le două state germane. la dez
voltarea generală a relațiilor econo
mice, culturale și tehnico-științifice". 
„Este necesară — a spus de asemenea 
deputatul Achille Corona, membru al 
direcțiunii partidului socialist — nu 
numai dezvolta'ea relațiilor multila
terale — economice, politice și teh
nico-științifice — între statele apa 
ținînd celor două grupări exister 
in prezent, precum și statele neut 
ci și intensificarea relațiilor bila' 
rale tradiționale sau de evident in 
res comun"

O opinie care s-a conturat cu ti 
tă claritatea este aceea că securi 
tea europeană nu poale fi decît 
pera tuturor statelor, mari și rr 
„Prin crearea securității pe co 
nentul nostru — a spus în cadrul ■ 
cuției Luigi Anderlini, senator 
dependent de stingă — înțele; 
realizarea unor relații între stat 
popoare, care să transforme Eui 
intr-un factor dinamic al dezvt 
rii cu o structură în care nu t 
militară, puterea economică sau 
rimea teritoriului să fie criti 
preponderent, ci fiecare țară, t 
sau mică, să cunoască același s 
ment de securitate și pace".

Din discuții, cu toate că s-au 
primat o serie întreagă de p 
neconvergente, s-a desprins coi 
sul că organizarea unei conferin 
problema securității europene ( 
cît de mic succes al ei ar des 
calea încrederii și chiar a regie 
tării unor probleme majore înc 
rezolvate. „Firește, a spus 
Granelli. o asemenea conferinți 
poate fi privită ca un obiectiv 
ci doar ca un moment pe calea 
plexă a destinderii, care va cc 
mod sigur alte intîlniri și acțit 
un conținut tot mai profund și 
bogat, de natură sâ promovez 
țelegerea și colaborarea multila 
între state, să creeze o sece 
trainică".

rezza europea" 
lino", Bologna). 
Silvestri, din 
pentru afaceri 
Italia.

In dorința de
ție la dezbaterea 
rității europene, 
amplă analiză a evoluției posibile a 
ansamblului relațiilor intereurope- 
ne, privite prin prisma legăturii din
tre statele aparținînd celor două sis
teme sociale diferite. El exprimă pă
rerea că sînt posibile mai multe al
ternative, dar că oricare dintre a- 
cestea trebuie „să aducă un grad de 
securitate substanțial sporit și nu 
diminuat față de cel existent în ac
tualul sistem", caracterizat prin e- 
xistența grupărilor militare opuse. 
După părerea sa, securitatea pe con
tinentul nostru se cere concepută ca 
„un sistem de relații pașnice între 
statele europene", care : a) să fie 
acceptat de către toți cei interesați 
și nici una dintre părți să nu fie de
zavantajată ; b) să contribuie la mo
bilizarea forțelor favorabile menți
nerii păcii și securității și la izola
rea forțelor ostile acestora ; c) dacă 
securitatea va fi tulburată în vreun 
mod oarecare să se pună în mișca
re forțe capabile să o restabilească, 
forțe mai puternice decît cele care 
ar intenționa să o anihileze ; d) să 
însemne pentru fiecare țară suma 
calităților cele mai avansate ale re
lațiilor dintre state — dezvoltarea e- 
eonomică și socială, întărirea inde
pendenței, egalității în drepturi, în
scrierea tuturor popoarelor continen
tului nostru pe orbita progresului ge
neral.

Lucrarea lui Stefano Silvestri a 
trezit interes în cercurj largi ale 
opiniei publice, inclusiv în cele ofi
ciale, înScriindu-se in contextul unor 
preocupări mai largi față de pro
blema securității pe continent.

O interesantă discuție a avut loc, 
sub auspiciile amintitului Institut 
pentru afaceri internaționale, la se
diul din Roma al Asociației presei 
străine din italia. La dezbatere, 
desfășurată în prezența unui mare 
număr de ziariști, au luat cuvîntul 
reprezentanți ai partidelor politice 
italiene. Cu toții au subliniat. în
deosebi, actualitatea și semnificația 
realizării securității europene, pre
cum și necesitatea unei contribuții 
proprii a Italiei în această direcție.

O idee reliefată de mai mulți vor
bitori a fost, aceea că o securitate 
reală se poate obține nu prin conti
nuarea cursei înarmărilor, ci prin 
încetarea ei și dezvoltarea unei largi 
cooperări intereuropene. Deputatul 
Luigi Granelli, membru al direcțiu
nii partidului democrat-creștin, a a- 
rătat că actuala situație de „pace 
înarmată" in Europa „nu reprezintă 
și nici nu poate reprezenta o garan
ție permanentă pentru securitatea 
popoarelor. De aceea, atît țările din 
Est cît și cele din Vest 
vital 
rea lă

GALAȚI (prin telefon). — Deși 
meciul-vedetă al zilei s-a disputat 
seara, numeroși localnici au preferat 
să fie prezenți în tribune și la ma
tineu ; echipa Austriei, fără a-1 avea 
în formație pe unul dintre cei mai 
valoroși jucători, ..veteranul" Pusch- 

.,.nig. (d.e.venit indisponibil, după ,acei.- 
..,di»tuI.^ferit,JomRațdfdft.dc.Juhi.-cu . 
ț'țUngatiiâ). a surclasai ■farțnația ,Bț>- .,7 

giei. Hocheiștii Austriei au învins 
ieri cu 11-0 (3-0, 3—0. 5—0). cel 
mai mare scor înregistrat în cele 10 
partide de pînă acum.

Cuplajul de"tltipâ-amiază, a început 
cu’ jocul dintre echipele Danemarcei - 
și Olandei După o primă repriză, 
confuză și anostă, cu multe greșeli de 
ambele părți și cu nici un gol. in 
repriza a doua danezii deschid sco
rul și apoi îl majorează prin același 
jucător, Nielsen, (2—0). în ultimul 
minut al acestei reprize, olandezii 
reduc din handicap. în cea de-a treia 
repriză, olandezii încep jocul mai de
ciși. egalează prin Bakker (2—2) și 
apoi, în minutul 54, iau conducerea. 
Cu 5 minute înainte de terminarea 
partidei, danezii reușesc să egaleze, 
întîlnirea luînd sfîrșil cu scorul de 
3-3.

După o pauză de reconfoftare 
pentru public și pentru pista de 
gheață, începe și derbiul serii. Pro
tagoniste i Italia și Ungaria. Un

vans la aplauzele ce vor urma li se 
oferă hocheiștilor respectivi chiar la 
apariția lor pe teren, în timpul în
călzirii. Jocul este curat, fără nici o 
penalizare în prima repriză. în mi
nutul 5, 1—0 ; patru minute mai tîr- 
ziu, 2—0 pentru Ungaria. Italienii re
duc din handicap (min. 16), dar ime
diat maghiarii înscriu din nou

Calitatea în sine a jocului n-a scă
zut în repriza secundă ; în schimb, 
ca să „compenseze" parcă acurate
țea .și sportivitatea fără reproș din 
prima parte, echipele au abuzat de 
durități pena lizabile, însumînd 19 
minute pe banca „non-fair play" (8’ 
italienii, 11' maghiarii). S-a marcat 
uri singu. gol ■ de către echipa Un
gariei. ir min. 31. cind formația ita
liană se afla în inferioritate nume
rică. După două reprize deci, 4—1 
pentru Ungaria.

In repriza a treia, echipele Unga
riei și Italiei au marcat fiecare cite 
două goluri, scorul final al meciului 
fiind 6—3 pentru Ungaria. Infrînge- 
rea italienilor, ce se contura, de alt
fel. din prima repriză, s-a produs ; 
singurii neînvinși, după 4 meciuri 
susținute, au rămas hocheiștii aus
trieci.

Programul de astăzi : Danemarca — 
Belgia_(ora II), Ungaria — Franța 
(ora 17) și Ralia - Olanda (ora 20).
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Ocna Mureș

Aureliei GOLIANU

Stelian SAVIN 
corespondentul

brut, sodă calcinată și sodă 
— uzina mai fabrică și o 
produse secundare, ca bi
de sodiu rafinat, ionosil,

Ocna Mureș 
sărbători 75 

do existență, 
avanpremieră

ției. în 
colectivul 
susținute 
realizarea 
pășirea

co- 
din 
în-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Autoturisme
la LOTO

ANTICIPAȚII
JUBILEU

Sînt mulți ani de cînd fumegă 
șurile Uzinei de produse sodice 

i Ocna Mureș. De mulți ani, fără 
' trerupere, unele din bogățiile, sub* 

solului capătă aici, prin prelucrare, 
l însușiri noi. Uzina a fost dată în ex- 
I ploatare în anul 1896, pentru a pro-

duce carbonat de sodiu brut. în anii 
1908—1909 s-a mai înființat o secție 
care fabrică sodă caustică. Au apă
rut, după aceea, secțiile producătoa
re de bicarbonat de sodiu rafinat și 
farmaceutic. După actul naționali
zării, ritmic și continuu, uzina de la 
Ocna Mureș s-a dezvoltat, s-a mo
dernizat, și-a lărgit profilul produc- 

acestui cincinal, 
a depus eforturi

perioada 
uzinei 
pentru 
și de- 

planului, 
creșterea rentabi
lității producției 
și reducerea pre
țului de cost. Pro
ducția globală s-a 
mărit cu aproape 
20 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 
de lei au scăzut 
cu circa 16 la 
sută, în vreme ce 
beneficiile au crescut cu peste 185 
Ia sută, față de anul 1965.

Binecunoscuta dragoste de meserie 
a chimiștilor, seriozitatea și stăruin
ța lor sînt încununate de realizări 
meritorii în ridicarea continuă a pa
rametrilor calitativi ai produsele. 
Așa se explică de ce, printre unitățile 
chimice ale țării, cea de produse so
dice de la Ocna Mureș ocupă un loc 
fruntaș, mai ales în privința calității 
superioare a produselor, de ce uzina 
din Ocna Mureș exportă produsele 
sale în 14 țări, beneficiarii fiind mul
țumiți de calitatea lor.

Elaborarea unor soluții cît mai 
eficiente, a unor metode judicioase 
pentru asigurarea continuității fluxu
lui tehnologic se datorează tot mai 
mult investigării științifice. Tov. ing. 
Lazăr Aurel, directorul uzinei, ne-a 
vorbit cu stimă despre colectivul 
uzinei. A subliniat faptul că uzina 
dispune acum de un personal de înal
tă calificare în toate domeniile de 
activitate, de oameni competenți în 
ce privește exploatarea și întreține
rea utilajelor și liniilor tehnologice 
de fabricație. S-a referit la numeroși 
oameni, tineri și vîrstnici, care în îm
prejurări dificile, vitrege cîteodată, 
și-au demonstrat înalta pregătire pro
fesională, abnegația față de uzina. în

La Uzina de produse 
sodice din

care muncesc, l-a menționat, printre 
alții, pe operatorii chimiști Vaier 
Pralea, Grațian Morar, Emil Vaida. 
Dan Emanoil,' Ioan I. Maier, Carol 
Boko, pe maistrul chimist Aurel Co- 
pindean, pe inginerul chimist Ioan 
Ursu, care prin exemplul lor perso
nal au antrenat întregul colectiv în 
febrila activitate productivă a uzinei, 
concretizată în tone de produse peste 
plan, de calitate superioară. Nu i-a 
uitat pe montori, lăcătuși, sudori, elec
tricieni, ca Vaier Pop, Iosif Covaci, 
Bazil Popa, pe maiștrii mecanici Va- 
sile Lazăr și Gheorghe Chira. pe toți 
acei care, prin intervențiile lor 
prompte și calificate, au înlăturat și 
evitat „deranjurile" tehnologice, con

tribuind astfel la 
bunul mers al in
stalațiilor uzinei.

Colectivul uzinei 
se află în preaj
ma sărbătoririi ri
nul jubileu. In a- 
nul 1971, Uzina 
de produse sodice 
din 
va 
ani 
In 
la acest memora- 

întregul colectiv îșibil eveniment, 
aduce contribuția, în virtutea tra
diției înscăunate aici, pentru spo
rirea prestigiului unității pe care 
o reprezintă. : Calitatea și competiti
vitatea sînt nu numai un deziderat, 
ci și o realitate în această uzina. Pe 
lîngă produsele de bază — carbonat 
de sodiu 
caustică 
serie de 
carbonat 
clorură de calciu, silicat de sodiu, 
ce se bucură de o bună apreciere 
pe piața mondială. Roadele cercetă
rii aplicative desfășurate în uzină 
s-au concretizat, printre altele, în in
cluderea în gama produselor curen
te, cu începere de la 1 ianuarie 1970, 
a silicatului de sodiu diatomitic, ne
cesar industriei constructoare de ma
șini. Noul produs s-a alăturat altora, 
de dată relativ recentă, cum sînt oxi
dul de magneziu (magnezita), util la 
fabricarea cărămizilor superrefractare 
cromo-magneziene și magnezitice și 
carbonatai de calciu furajer pentru 
agricultură. Pînă în 1971, Ia a 75-a 
aniversare, CU siguranță vor fi înscri
se noi realizări în palmaresul acestei 
uzine. (Reportaj publicitar).

de a se ajunge 
și colaborare".

au un interes 
la destindere 
Depășindu-s»

și pe englezul Battrick
Campionatele internaționale de te

nis ale S.U.A. p? teren acoperit au 
continuat la Salisbury (Maryland). 
Tenismanul român Ilie Năstase a ob. 
tinut o aplaudată victorie în fața 
englezului Gerald Battrick, de care 
a dispus cu scorul de 15—13. 6—0 
Jocul a fost spectaculos în primu1 
set. cînd Battrick a luptat de multe 
ori de la egal la egal cu Năstase. 
în setul următor, condiția fizică și-a 
spus cuvîntul și Năstase a cîștigat 
fără emoții la un scor concludent. 
Un rezultat surprinzător a realizat 
Peter Curtis (Anglia), care l-a elimi
nat cu 6—3, 6—4 pe cunoscutul jucă
tor australian Roy Emerson.

Mîine are loc tragerea săptă- 
mînală la Loto. Participanții la 
această tragere au șansa de a se 
număra printre cîștigătorii de 
autoturisme „Dacia 1100", 
„Moskvici 408" cu 4 faruri și 
radio, „Skoda 1.000 M.B.“. la 
alegere. De asemenea, oricare 
dintre participanți poate primi 
ca premiu o excursie de circa 15 
zile în U.R.S.S., pe itinerarul 
București-Kiev-Soci, sau o ex
cursie cu durata de 1.4 zile în 
Cuba. Se atribuie, totodată, nu
meroase premii în bani. Se cîș- 
tigă cu 3 numere din toate cele 
16 extrase la ambele trageri. Azi 
este ultima zi de procurare a bi
letelor de participare la sistemul 
de joc Loto obișnuit.

De la NAVROM
Direcția generală a navigației ci

vile „NAVROM" anunță că s-a dis
pus reluarea activității punctului de 
trecere cu bacul peste Dunăre de la 
Călărași—Ostrov pentru toate cate
goriile de autovehicule.

în prezent se desfășoară în condi
ții normale atît traficul fluvial de 
călători, cît și cel de autovehicule în 
zonele de trecere a fluviului.

care să compenseze toate 
pagubele și care să demons
treze cit de interesată 
întreprinderea de a nu 
lăsa păgubită. Cînd a 
sit răspunsul, organelor 
cercetare nu le-a venit 
creadă, aveau impresia __ 
visează... în hîrtia șantie
rului scria, negru pe alb : 
180 lei. Cu această sumă, 
pur simbolică, nu s-ar fi 
acoperit nici măcar prețul 
electrozilor de sudură folo
siți. A început, din acea 
clipă, un lung dialog între 
miliție și conducerea șan
tierului.

— Era — povestește lo- 
cotenent-colonelul Aurelian 
Florea — ceva foarte ciu
dat : noi le demonstram 
paguba reală, ei negau ; era 
ca și cum noi, miliția, am 
fi vrut să „înșelăm" șan
tierul, încercînd să le resti
tuim o pagubă. După multe 
tergiversări, șantierul a ac
ceptat suma de 1 249 lei. 
Nici aceasta nu este cifra 
reală dar... a fost „prețul 
cel mai bun" care s-a putut 
smulge de la ei I

Cu cel de-al treilea caz 
intrăm literalmente în do
meniu] absurdului. S-a des
coperit un furt de 550 kg de 
tablă galvanizată dintr-un 
depozit al Șantierului 12 
Pitești al întreprinderii de 
instalații București. Datele 
infracțiunii sînt următoare
le : paznicul Gheorghe Ma
rin (paznic la șantier) își 
construia o casă, la el în 
sat, în Rătești. Cunoscîn- 
du-1 pe Tudorie Bănică, șe
ful depozitului din șantier, 
a primit oferta acestuia de 
a-i vinde tablă galvanizată 
pentru acoperiș. A plătit 
pentru ea 2 500 lei. Tabla 
i-a fost transportată acasă 
cu un camion al șantierului 
Trei manipulanți au luai 
tabla din rafturile depozi
tului, au cîntărit-o și au în
cărcat-o în camion, iar șo
ferul a primit un aviz de 
expediție a tablei către.. 
un depozit din București. îi 
trebuia, pe drum un act 
justificativ — l-a obținut. 
Tabla era însă mai groasă

este 
se 

so- 
de 
să 
că

decît cea 
un simplu _,__ „
destinată construcțiilor in
dustriale. Paznicul n-a pu
tut s-o folosească, a vîn- 
dut-o, la rîndul lui. altcui
va și. după un șir de peri
peții și încurcături, s-a ce
rut ajutorul miliției pentru a 
desluși lucrurile. Ancheta 
a stabilit cu precizie că 
este vorba de un furt. Nici 
”’i era greu de dovedit. 
Foile de, tablă erau stanța
te cu numele șantierului, 
în afară de asta. în co
merț nu există sortimentul

necesară pentru 
acoperiș, fiind

această tablă nu 
«ă la magazie..."

Rezumînd : 
dit, demonstrat nu este 
recunoscut de păgubaș, sub 
motivul că hcțul n-a fost 
atît de prost încît să lase 
și în hîrtii urmele furtu- 
■ui. iar dacă din hîrtii nu 
reiese". înseamnă că to

tul e în ordine I încercăm 
să împrăștiem absurdul în
tr-o discuție cu Gheorghe 
Folosea, contabilul șef al 
Șantierului 12 I.I.B.

- Știți, noi manevrăm 
aici valori uriașe, milioa-

aoare lip- 
etc.

furtul dove- 
nu

PRINDEȚI...

PĂGUBAȘUL!

cercetarea 
s-a cerut 

comunice

resnectiv de tablă : repe
tăm, era o tablă cu între
buințări în construcțiile 
industriale.

Și, cînd toată 
s-a încheiat, i 
șantierului să
suma (prejudiciul) cu care 
se constituie parte civil? 
Și iată răspunsul : „Ne ce
reți să ne constituim par
te civilă cu contravaloarea 
a 245 kg tablă galvanizată 
de 0.5 mm nerecuperată 
din cantitatea de 550 kg. 
pretinse (subl. n.) de dum
neavoastră, ca fiind sustra
se de către Tudorie Bănică 
si vîndută. Tntrucît nici 
din evidentele magaziei și 
contabilității si nici din 
stocul de tablă (prin stoc, 
cei de ne șantier înțeleg 
nu stocul fizic existent ci 
stocul justificat scrint.ic — 
n.n.) nu reiese că tabla în 
cauză a fost sustrasă din 
magazia șantierului nostru, 
nu ne nutem constitui par 
te civilă cu contravaloarea 
celor 245 kg de tablă gs1- 
vanizată (subl. n.) deoarece

ne de lei și zeci de mii de 
tone de materiale. Așa că, 
o linsă 
suie de
nu se
- Ba

și economii...
căni noi într-o aventura.

— O. desigur. Anul tre
cut am realizat economii 
în valoare de 6 872 000 lei...

— Și, totuși, ați fost sau 
nu păgubiți ?

— Nu știm... în fișe, în 
evidențe nu apare linsă.

— Dar s-a furat I
— S-a furai, după cum 

dovedește miliția, dar ve
deți că din evidente nu 
reiese ; am aici toată si
tuația...

Și urmează o îndelun
gată căutare prin dosare 
și clasoare voluminoase.

— Pînă la urmă v-ați 
constituit parte civilă ?

— Da. pînă la urmă. da. 
Ni s-a spus că trebuie, 
«m și 
gazie.. 
die..

Ați

măruntă de cîteva 
kilograme de tablă 

cunoaște...
încă se realizează 

ne arun-

. 5'
primit tabla în ma- 
Arn luat-o în custo-

rată s-a întors înapo 
raftul depozitului, di 
ca să acopere golul, 
și simplu, mecanismul 
liilor „perfecte" n-o a 
tă, o respinge. Așa 
apare ca plus !... La bil 
pe 1970 va spori, pro 
capitolul „economii", 
furată, se întoarce î 
nu ca material 
restituit, ci „în 
Complicate sînt. 
căile hîrtiei I

Intr-o discuție, 
Grigore Corceanu, sec 
rul comitetului de p 
al zonei de șantiere Pi. 
ne spunea :

— Sigur, mai sînt 
tre responsabilii noștr 
pe șantiere unii căroi 
le place să se afle t 
șantierul lor, în gospo 
lor s-a săvîrșit un ' 
Nu le-ar prinde bine ■ 
li se cîntărește activity

Recapitulînd faptele 
gubașii fac totul să n 
..prinși" ea păgubași), 
țelegem, din mărturia 
mai sus, misterul ati 
nilor ce ni se păreau 
neînțeles. Dar, oare, 
mai despre atîta este 
ba ? Numai o viitoare 
tică vizînd „lipsa de 
le-nță" îi determină să 
'•ecieze așa cum proce 
ză ? Nu. La mijloc sîn- 
interese mult mai dir 
Recunoașterea pagubele 
implica și recunoaște 
faptului că, în respecți 
locuri de muncă, elem 
necinstite pot opera nes’ 
gherite sub ochii celor t 
n-ar trebui să închidă 
chii. Totodată, factorii i 
ppnsabili ar fi siliți să 
cunoască existenta u 
grave carențe de orgar.i 
re și disciplină. Iată c 
se explică una dintre 
tuațiile cele mai absui 
pe care le-em întîln: 
fuga păgubașului <le d< 
păgubire. în ultimă insta 
ță, avem de-a face i 
o gravă atrofiere a simț 
lui de răspundere față < 
avutul obștesc.

Păgubașii trebuie, town 
„prinși" I

fura 
păsti 

ui

iova V
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interviul acordat de președintele rcasser ziarului 
Le Monde" © Raiduri ale aviației egiptene © Declara

țiile ministrului de externe israelian

ROMA 13. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea. transmite ; „Tntîlni- 
rile colegiale", după cum sînt Renu
mite oficial tratativele dintre pre
mierul itaiian desemnat. Mariano Ru
mor, și reprezentanții celor patru 
partide de centru-stînga. în vederea 
reconstituirii unui guvern cvadripar
tit — au început formal miercuri 
seara. Alături de Rumor, la masa 
tratativelor au luat loc delegații ale 
democrat-creștinilor. socialiștilor, so- 
cialiștilor-unitari și republicanilor, 
incluzînd fiecare pe secretarii gene
rali și vice-secretarii partidelor a- 
mintite, precum și pe șefii grupurilor 
lor parlamentare din Cameră și 
Senat.

Principalele probleme care for
mează obiectul întrunirii se înscriu 
în cadrul complex al discuțiilor 
privind alcătuirea programului gu
vernamental și stabilirea componen
ței viitorului cabinet. Dacă am apre
cia după polemica ce continuă chiar 
intre partenerii noii coaliții de cen
tru-stînga, s-ar putea spune că at
mosfera este încărcată și cu pers
pective încă incerte.

în timp ce socialiștii și aripa de

SAIGON 18 (Agerpres). — La* a- 
proximativ 100 kilometri nord de 
Saigon au avut loc violente lupte 
angajate de forțele patriotice cu 
unități ale trupelor americane care 
au apelat în cele din urmă la spri
jinul blindatelor și aviației. Alte 
ciocniri s-au desfășurat în apro
pierea bazei aeriene americane de 
la Bien Hoa, bombardată anterior 
de patrioții sud-vietnamezi, pre
cum și în regiunea Kien Giang.

Ci

WAȘHINGTON 18 (Agerpres). - 
Comisia senatorială . pentru afacerile 
externe a început marți audieri în 
legătură cu participarea americană 
la programele regimului de la Sai
gon de „pacificare" a unor zone, unde 
se manifestă o opoziție accentuată 
contra autorităților saigoneze. în pri
ma zi a fost audiat ambasadorul 
William Colby, conducătorul așa-nu- 
mitului program de pacificare „Pho
enix" După cum transmite agenția 
U.P.I., Colby a admis că în cadrul 
acestui program „s-au comis exage
rări și unele omucideri", dar a res
pins acuzațiile formulate de senato
rul William Fulbright, potrivit căro
ra „Phoenix" constituie o „operație 
teroristă". Totuși, el a admis că ..ne
utralizarea poate implica arestări și 
ucideri". La această remarcă, sena
torul Fulbright a întrebat pe Colby 
cum „poate fi posibil de îndeplinit o 
asemenea politică intr-un mod rezo
nabil din punct de vedere umanitar"? 
„Cred, a spus mai departe Fulbright, 
că poporul american nu dorește să 
fie asociat unor asemenea acțiuni inu
mane".

în continuare Colby a recunoscut 
că în cadrul acestui program de „pa
cificare" peste 19 500 de „inamici" au 
fost „neutralizați" în anul trecut. 
Dintre aceștia. 8 515 au fost capturați. 
4 800 obligați să se „ralieze" regimu
lui saigonez, iar 6 180 au fost uciși.

0 declarație m legătură cu activitatea subversivă 
împotriva statului cipriot a fost dala publicității de agenția tass. 
Uniunea Sovietică, se arată în declarație, se pronunță cu hotărîre în sprijinul 
independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ciprului, pentru lichidarea 
bazelor militare străine din insulă, pentru soluționarea pașnică a problemei ci
priote, fără nici un amestec străin, sub nici o formă.

fl 9-a sesiune a celei 
de-a 6-a legislaturi a Adu
nării Populare a R. P. Al
bania ?’_a încheiat lucrările. Adu
narea populară a aprobat planul și 
bugetul de stat al țării pe anul 1970.

Greva feroviarilor fran
cezi din ^ar’s Și din regiunea Mar
silie! a început miercuri dimineața la 
chemarea Confederației Generale a 
Muncii. Ca urmare a grevei, au fost 
înregistrate serioase perturbări în tra
ficul trenurilor care pornesc din gara 
Saint Lazare. Se află, de asemenea. în 
grevă yi feroviarii de la depourile din 
Nisa și Toulon. Greviștii revendică ma
jorarea salariilor.

La cererea guvernului 
italian, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a hotărît să elibereze pe ce
tățenii italieni V. Tacchi și T. Mari- 
nuzzi, care au fost condamnați recent 
pentru huliganism de un tribunal din 
Moscova la închisoare pe timp de un 
an, și să-i expulzeze din Uniunea So
vietică, informează agenția TASS.

guvernamen- 
insemna în realitate 
hotărîrilor ce nu le

stingă democrat-creștină se pronun
ță împotriva „delimitării rigide" a 
majorității guvernamentale în Parla
ment. a „transpunerii mecanice" a 
formulei de centru-stînga și la nive
lul administrațiilor locale, precum și 
pentru adoptarea unei amnistii față 
de participanții la acțiunile de masă 
sindicale din toamna trecută — socia- 
liștii-unitari și gruparea de dreapta 
democrat-creștină insistă ca orice 
hotărîre în Parlament să nu poată 
trece fără aprobarea fiecăreia dintre 
componentele coaliției 
tale. Aceasta ar 
un „veto" opus 
sînt pe plac.

Din rînduriie . , ... ___o_.
Giorgio Napolitano, membru al Di
recțiunii P.C.I., a declarat intr-un 
interviu că partidul comunist 
opune cu fermitate reconstituirii 
unui, guvern cvadripartit, pe care îl 
consideră necorespunzător cerințelor 
actuale ale maselor populare ; P.C.I. 
— a spus el — se pronunță pentru 
abordarea și altor formule de guver
nare. orientate spre stingă și care nu 
ar necesita o coaliție cvadripartită.

opoziției de stingă.

se

Referindu-se la luptele care au 
avut loc în luna ianuarie în provin
cia Anh Siang, agenția Eliberarea a 
forțelor patriotice menționează că au 
fost uciși, răniți sau luați prizonieri 
1 370 de soldați inamici, doborîte două 
elicoptere. scufundate trei nave de 
război, distruse șase transportoai e 
blindate și patru piese de artilerie, 
incendiate două depozite de carbu
ranți într-o altă provincie Bien Hou 
trupele americano-saigoneze au pier
dut în ianuarie 200 soldați și ofițeri, 
13 transportoare blindate și tancuri 
și patru nave militare. Succese si
milare au fost obținute de forțe’e 
patriotice și în alte regiuni ale Viet
namului de sud. conchide agenția E- 
Iiberarea.

★

PARIS. — Zilele acestea a plecat 
* din Franța primul avion cu 20 de 

tone de medicamente destinate popu
lației din Vietnamul de sud. Este 
primul rezultat al campaniei de soli
daritate cu eroicul popor vietnamez 
organizată de Conferința națională 
pentru Vietnam.

NEW YORK — 18 (Agerpres). — 
Comitetul însărcinat cu pregătirea 
festivităților legate de cea de-a 25-a 
aniversare a Organizației Națiunilor 
Unite a hotărît ca între 19 și 24 oc
tombrie să aibă loc ședințe plenare 
ale Adunării Generale a O.N.U. la 
care să ia cuvîntul șefi de state sau 
guverne. Comitetul a aprobat propu
nerea Secretariatului O.N.U. ca în 
cele șase zile rezervate declarații
lor șefilor de state și de guverne 
să fie organizate 9 ședințe plenare.

Cel de-al doilea grup de 
tineri din S.U.A.,care vor parti
cipa ca voluntari la recoltarea trestiei 
de zahăr de pe plantațiile din Cuba, 
au plecat din portul Saint John, la 
bordul navei „Luis Arcos Bernes". 
Grupul de 499 de tineri voluntari va 
lucra în Cuba suo numele de brigada 
„Venceremos" (brigada „Vom învin
ge").

0 înțelegere între 0 delegație 
a Camerei federale de comerț a Aus
triei și o delegație a Camerei de co
merț exterior a R.D. Germane cu pri
vire la. înființarea unei reprezentanțe 
comerciale austriece în R.D.G., a fost 
semnată miercuri la Viena. Repre
zentanța își va avea sediul la Berlin, 
precizează agenția A.D.N.

Acord comercial polono- 
italîaU. Ministrul comerțului cu 
străinătatea al Italiei, Riccardo Misasi, 
și ministrul comerțului exterior al Po
loniei, Janusz Burakiewicz, au semnat 
miercuri la Roma un acord comercial 
pe termen lung, pe perioada 1970—- 
1974. Totodată, a fost semnat un pro
tocol cu privire la livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1970, care pre-
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PARIS — Ziarul „Le Monde" de 
miercuri publică un interviu acordat 
de președintele Gamal Abdel Nasser 
cu privire la situația din Orientul 
Apropiat. „O pace durabilă este po
sibilă dacă Israelul evacuează teri
toriile ocupate și acceptă o regle
mentare a problemei refugiațilof pa
lestineni", a declarat președintele 
R.A.U. „Dacă israelienii răspund so
luției pe care o preconizez, nu va 
mai exista nici un litigiu care să ne 
separe — a spus președintele R.A.U. 
Bineînțeles, o normalizare totală nu 
va fi atinsă decit în etape. Nu este 
rezonabil să se creadă că vom reuși 
să eliminăm dintr-o trăsătură de con
dei amărăciunea acumulată în 20 de 
ani de război". Totodată, președin
tele a afirmat că „nu se pot duce 
tratative cu israelienii atita vreme 
cit ei ocupă 20 la sută din teritoriul 
egiptean, 70 La sută din Iordania și 
15 la sută din Siria". „Negocieri in 
aceste condiții ar duce nu la pace, 
ci la o capitulare necondiționată".

Referindu-se in continuare la pro
blema refugiațiloi* palestineni, Nas
ser s-a declarat convins că ea își va 
găsi soluționarea după evacuarea te
ritoriilor ocupate. „Vom încerca să-i 
convingem pe palestineni de juste
țea părerilor noastre, a spus el. în 
orice caz, nu încape îndoială că, cu 
cit războiul continuă mai mult și cu 
cit se acumulează mai multă amără
ciune- cu atit sarcina noastră devine 
mai dificilă". Președintele Nasser și-a 
exprimat părerea că „timpul lucrează 
în favoarea arabilor", 
totodată că „situația 
ment departe de a 
noastră".

recunoscând 
este pentru mo
li în favoarea

R.A.U. a efec-CAIRO — Aviația 
tuat miercuri dimineața două raiduri 
de bombardament împotriva unor po
ziții israeliene situate în sectorul 
nordic al Canalului de Suez — trans
mite agenția M.E.N. Avioanele egip
tene au bombardat pozițiile israelie
ne din zonele El Ballah și El Cap.

Lă Tel • '
raidurile efectuate de aviația R.A.U.

Aviv au fost confirmate

— Luînd cuvîntul marți laHAGA.
un dejun oferit de Asociația olandeză 
pentru relațiile internaționale, mi
nistrul de externe al Israelului, Abba 
Eban, a propus convocarea unei con
ferințe internaționale care să exa
mineze problema refugiaților pales
tineni. El a arătat că această confe
rință ar putea avea loc chiar înain
te de tratativele de pace între Israel

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
Delegația Comitetului de stat pentru 
economia și administrația locală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Petre Blajovici, președinte
le comitetului, care se află în Da
nemarca la invitația ministrului da
nez al construcțiilor, Aage Hastrup. 
a vizitat în zilele de 17 și 18 februa
rie noile caitiere de locuințe din ca
pitala daneză și fabrici de materiale 
de construcție.

Petre Blajovici, însoțit de Gh. 
Ploieșteanu, ambasadorul României în 
Danemarca a avut, de asemenea, o 
convorbire cu ministrul de‘ externe 
al Danemarcei, Poul Hartling. în ca
drul căreia cei doi miniștri și-au ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea 
continuă, rodnică, a relațiilor ro- 
mâno-daneze în toate domeniile, 
interesul ambelor țări.

vede realizarea unui schimb de măr
furi în valoare, de aproximativ 200 mi
lioane de dolari. Potrivit noului acord, 
în 1970 exporturile poloneze în Italia 
vor crește cu 10 la sută față de 1969.

Sub auspiciile Institutului de 
științe economice aplicate din 
Franța și ale delegației perma
nente a Republicii Socialiste 
România la UNESCO, in editu
ra „Droz" a apărut un volum 
de studii, ; ilustrat, intitulat : 
„România economică și cultura
lă". Sint prezentate date geo
grafice, istorice, problemele dez
voltării economice, probleme
le comerțului exterior, ale in- 
vățămîntului. femeia în viața 
publică ’ românească, literatura 
română, arta românească, cul
tura populară, politica externă. 
Prefața lucrării aparține cunos
cutului economist francez Fran
cois Perrdux. Postfața este 
semnată de Costin Murgespu.

Convorbiri între compa
nii de navigație maritimă 
din R.SJ. Iugoslavia și R.P. 
Chineză au încePut în capitala 
R. P. Chineze, Pekin. Discuțiile se 

Guvernul australian a adoptat hotărîrea de a semna 
Tratatul de neproliferare a armelor nucleare - a anuntat la 
Canberra un purtător de cuvînt oficial. Miniștrii Australiei la Moscova, Wa
shington și Londra au primit instrucțiunea de a semna tratatul în cursul acestei 
săptămîni.

și țările arabe. După părerea sa, la o 
asemenea conferință ar putea trimite 
reprezentanți nu numai arabii și is- 
raelienii, ci și alte țări, precum și 
agențiile specializate ale O.N.U.

Referindu-se la perspectiva resta
bilirii păcii în Orientul Apropiat. 
Abba Eban a declarat : „Noi nu ne 
vom clinti de pe liniile încetării fo
cului fără o pace negociată. Noi nu 
credem că marile puteri își pot atri
bui rolul de judecători pentru că au 
interese proprii și divergente și nu 
vom accepta ca interesele noastre 
vitale să fie precizate în mod amă
nunțit fără participarea noastră".

în continuare, ministrul israelian a 
adăugat : „Sîntem gata să ducem tra
tative asupra tuturor punctelor liti
gioase și nu vom pune nici 
ție prealabilă tratativelor".

★

Oficiosul egiptean .„Al 
menționează intr-un articol 
miercuri că „națiunea arabă 
propunerea lui Abba Eban 
organizarea unei conferințe 
ționale care să examineze problema 
refugiaților palestineni". Această 
propunere, subliniază ziarul citat, „nu 
reprezintă decît o încercare de a 
deschide prin ușa din dos calea spre 
negocieri directe cu arabii".

o condi-

Ahram" 
publicat 
respinge 
privind 

interna-

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe belgian a 
exprimat miercuri ..îngrijorarea Bel
giei față de evoluția conflictului din 
Orientul Mijlociu'*. EI a subliniat, de 
asemenea, că „guvernul belgian re
gretă și deplînge escaladarea violen
ței și a ostilităților in Orientul Mij
lociu".

MUNCHEN. Poliția miincheneză a 
arestat miercuri, la cererea pilotului 
unui avion al companiei aeriene 
iugoslave „Yat“, de pe ruta Paris— 
Miinchen—Belgrad trei pasageri de 
origine iordaniană. Asupra celor trei 
pasageri s-au găsit arme, precum și 
imprimate în limba engleză, care ur
mau să fie distribuite pasagerilor u- 
nui avion al companiei israeliene 
„El Al", la bordul căruia cei trei ior
danieni urmau, probabil, să se îm
barce la Miinchen.

La Belgrad, un purtător de cuvînt 
al companiei „Yat“ a declarat că 
pilotul iugoslav i-a debarcat pe cei 
trei pasageri, deoarece transportul 
pasagerilor înarmați contravine dis
pozițiilor care reglementează traficul 
aerian de mărfuri și călători.

GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI
WNitâti dezarmare

Cuvîntarea lui U Thant
18. — Corespondentul

Liman, transmite :
GENEVA

Agerpres, H.
Miercuri după-amiază a avut loc o 
ședință specială a Comitetului pen
tru dezarmare în cadrul căreia se
cretarul general al Națiunilor Unite, 
U Thant, a rostit o cuvîntare. Sub
liniind că actuala sesiune este me
nită să lanseze Deceniul dezarmării, 
proclamai de Adunarea- Generală a 
O.N.U., vorbitorul a enumerat diver
se progrese realizate pe calea dezar
mării in deceniul trecut, subliniind 
totodată că în aceeași perioadă chel
tuielile 
în mod

După 
portant 
laterale so.vieto-americane asupra li
mitării armelor strategice și a apre
ciat că tratatul de neproliferare a 

militare' mondiale au crescut 
alarmant.
ce a relevat ca un fapt im- 
convorbirile preliminare bi-

referă la posibilitățile de lărgire a 
colaborării începute 
niul transporturilor 
agenția Taniug.

în 1969 în dome- 
maritime, anunță

recentul a-Comenfînd 
cord comercial albano-grec, 
ziarul albanez „Bashkimi" îl apreciază 
drept un act rezonabil, reciproc util 
pentru ambele popoare. în relațiile 
sale internaționale — scrie ziarul — 
Albania socialistă s-a condus și se va 
conduce întotdeauna după principiul 
comerțului bazat pe avantajul reciproc, 
fără obstacole și discriminări, cu toate 
țările care doresc acest lucru.

Procesul de la Atenainten- 
tat celor doi autori ai atentatului din 
decembrie 1968 âsupra unui avion 
israelian de pe aeroportul din capitala 
Greciei a fost amînat marți pe termen 
nedefinit. în mod oficial, procurorul 
și-a justificat cererea de amînare a 
procesului prin absența unora dintre 
martorii principali. Surse informate, 
citate de agenția Reuter, afirmă că 
amintirea procesului ar fi urmarea unei 
promisiuni a organizațiilor de rezis
tență palestinene de a nu mai comite 
acte de violență pe teritoriul Greciei.

critică politica 
antiinflaționistă 

a guvernuiui
OTTAWA 18 (Agerpres). — Intr-o 

scrisoare deschisă adresată conferin
ței de la Ottawa consacrată luptei 
împotriva inflației, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Ca
nada, William Kashtan, critică po
litica antiinflaționistă a guvernului, 
ărătînd că aceasta urmărește apăra
rea intereselor monopolurilor prin 
declanșarea unei ofensive împotriva 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii.

Partidul Comunist din Canada 
cheamă guvernul să promoveze o po
litică de dezvoltare independentă a 
economiei țării în interesul poporu
lui, o politică de asigurare a folosi
rii complete a forței de muncă și de 
ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii

MOSCOVA

MOSCOVA 18 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : 
Miercuri s-a semnat la Moscova un 
aranjament, pe o durată de trei ani, 
privind colaborarea tehnico-științifi- 
că în agricultură, între Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii al Repu
blicii Socialiste România și Ministe
rul Agriculturii a. Uniunii Sovietice

Se prevede că părțile semnatare 
vor sprijin' lătgirea contactelor în 
domeniul cercetărilor, studiilor, pro
iectărilor și producției între unități
le agricole cu acest profil, între oa
menii de știință și specialiștii români 
și sovietici. în acest scop, vor avea 
loc schimburi de vizite ale oameni
lor de știință și specialiștilor, schim
buri de publicații, mostre, mașini a- 
gricole, aparate unicate și de serie 
mică, semințe de soi și animale de 
reproducți e.

melor nucleare constituie un stimu
lent în negocierile pentru dezarmare, 
secretarul general și-a exprimat spe
ranța că actuala sesiune a Comitetu
lui vă izbuti să elaboreze un proiect 
de tratat interzicînd plasarea arme
lor nucleare și a altor arme de dis
trugere în masă pe fundul mărilor și 
oceanelor, destinat să restrîngă zo
nele supuse amenințării nucleare. 
U Thant a declarat că speră, de a- 
semenea.' ca actuala sesiune a Comi
tetului pentru dezarmare să înregis
treze progrese importante în sensul 
soluționării problemei eliminării ar
melor chimice și bacteriologice. El a 
insistat asupra necesității de a se 
găsi o platformă comună în elabora
rea unui tratai de interzicere a ex
periențelor nucleare subterane. în 
deceniul dezarmării — a spus vorbi
torul — revine ca o sarcină de onoa
re comitetului să elaboreze un pro
gram detaliat asupra tuturor aspec
telor problemei încetării cursei înar
mărilor și ale dezarmării generale și 
totale sub control internațional 
eficace, program după care s-ar pu
tea orienta lucrările sale viitore.

în continuarea ședinței a luat cu
vîntul conducătoarea delegației sue
deze, Alva Myrdal. care a propus să 
se creeze un grup de lucru în vede- 

. rea studierii posibilităților unui acord 
cu privire la demilitarizarea terito
riilor submarine. Comitetului, a snus 
vorbitoarea, îi revine, de asemenea 
misiunea de a determina încheierea 
unui tratat de interzicere a explo
ziilor nucleare subterane.

Este necesar, a subliniat vorbitoa
rea, să se elaboreze un instrument 
internațional care să îngăduie tutu
ror statelor accesul ]a tehnologia nu
cleară în scopuri pașnice.

DEF1NINDU-ȘI POZSȚ8A FAȚĂ DE PIAȚA COMĂ

LONDRA 18 (Agerpres). — Marea 
Britanie se pronunță în favoarea în
tăririi unității politice a Europei 
occidentale (Piața comună — N.R.) 
cu condiția ca aceasta să nu implice 
instituții cu caracter federal sau 
supranational în problemele politice 
și de apărare, a declarat marți pri
mul ministru Harold Wilson în Ca
mera Comunelor

Wilson, care s-a exprimat în re
petate rînduri împotriva federali
zării vest-euioperie, a respins pro
punerea unui deputat conservator ca 
primul ministru britanic să partici
pe la viitoarea reuniune a Comite
tului Monnet. comitet care preconi
zează formarea așa-ziseior State 
Unite al-? Europei.

într-o cuvîntare rostită la Bir
mingham George Thomson, ministru

W. Brandt este de acord să se întîlnească 
la Berlin cu W. Stoph

BONN 18 (Agerpres) — Guvernul 
R.F. a Germaniei a examinat în șe
dința sa de miercuri scrisoarea adre
sată cancelarului federal Willy 
Brandt la 11 februarie a.c„ de către 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D G.

Purtătorul de cuvînt oficial a a- 
nunțat că guvernul R.F.G. a aprobat 
textul scrisorii de răspuns și a hotă
rît să-1 autorizeze pe Willy Brandt 
să se întîlnească la Berlin cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane.

în scrisoarea de răspuns se arată 
că Willy Brandt, însoțit de ministrul 
federal, Franke, și de alți consilieri, 
este gata să se întîlnească ia Berlin

Aranjamentul a fost semnat din 
partea română, de Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii și silviculturii, 
iar din partea sovietică, de Vladimir 
Mațkevici, ministrul agriculturii.

Totodată, a fost semnat protocolul 
privind co aborarea tehnico-stiințifi- 
că pe anul 1970 intre cele două mi
nistere. Protocolul a fost semnat din 
partea română de Nicolae Stefan, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
silviculturii, iar din partea sovietică, 
de Grigori Petrov, locțiitor al minis
trului agriculturii.

La ceremonia semnării a partici
pat Ion Ciubotaru, însărcinat, cu a- 
faceri ad-interim al României la 
Moscova.

Convorbirile care au precedat 
semnarea celor două documente s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Vizita lui T. Jivkov la începui
PRAGA 18. — Corespondentul A- 

gerpres, E. lonescu. transmite *. 
Miercuri au luat sfîrșit convorbirile 
dintre Gustav Husak. prim-secretar 
al C.C al P.C din Cehoslovacia, și 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al PC. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
care se află într-o vizită oficială în 
R S. Cehoslovacă

în aceeași zi, la sediul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a avut loc o con
ferință de presă, în cadrul căreia 
T. Jivkov a vorbit despre rezultatele 
convorbirilor pe care le-a avut 
Praga. precum și despre o serie 
probleme internaționale actuale.

la 
de

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
La Budapesta își desfășoară lucră
rile cea de-a 9-a consfătuire a re
prezentanților organizațiilor de tu
rism din țările socialiste La con
sfătuire participă reprezentanți a 27 
de organizații turistice din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană. Iugoslavia, Mongolia. Polonia. 
România Uniunea Sovietică și Un
garia.

Din partea Oficiului Național de 
Turism din România participă o de
legație condusă de Gheorghe Dumi
tru, director general al Agenției 
centrale O.N.T pentru turism in
tern. Consfătuirea prilejuiește parti- 
cipanților un larg schimb de expe
riență și informații în domeniul or
ganizării și desfășurării turismului 
intern și internațional.

căadjunct de externe, a declarat 
Marea Britanie va începe negocie
rile în vederea aderării la Piața co
mună de p< o poziție mult mai pu
ternică decît în 1963 sau 19 >7. cînd 
au avut loc primele încercări de a- 
derare Balanța de plăți a Angliei a devenit . ... ..
sterlină 
mai stabilă
zarea sa

Referindu-se la negocierile in pers
pectivă c>* „cei șase," ministrul en
glez a spus ■ „Vom fi destul de pu
ternici pentru a face față adaptări
lor ■ impuse de o aderare efectuată 
în condiții lezonabile, cit și pentru 
a rămînc- în afara comunității în ca
zul în care nu vom obține condi
țiile a căror acceptare să poată fi 
recomandată parlamentului" 

acum excedentară, iar lira 
înregistrează o poziție tot 

mai ales după devalori-

cu Willi Stoph, pentru ’■ 
tratativelor.

Relevînd că datele 
Willi Stoph pentru înt 
cu alte angajamente s 
rior de guvernul f 
Brandt sugerează că a 
reprezentanți ai ambelo 
întîlnească în săptâmîni 
27 februarie, pentru a ai 
ma pregătirilor tehnice 
cadrul acestei întîlnir 
stabili, de asemenea, d 
primei întilniri. Willy I 
deră potrivită pentru r 
din cea de-a doua sau a 
mînă din luna martie și 
todată ca cea de-a doua 
aibă loc la Bonn.

Conferință știi
cons

centenarahî r
lui V. I. L<

Comer
Sovietic 

ideilor I

MOSCOVA 18 - Coi 
Agerpres, L. Duță, transi 
leie de 17 și 18 februarie, 
va s-au desfășurat lucre 
rinței științifice jubiliari 
te de Ministerul " 
rior al Uniunii 
„întruchiparea 
în relațiile economice ei, 
statului socialist".

La această conferință, 
împlinirii a 100 de ani d 
rea lui V I. Lenin, au p: 
afară de oameni de știi; 
cialiști sovietici, reprezet 
țările membre ale C.A.B 
Iugoslavia

In cadrul lucrărilor, 
științific al Institutului d 
tură Economică Internat 
România, Gheorghe Istrati 
tat referatul „învățătura 
ninistă — temelia legătur 
mice externe ale Romă 
liste".

la Praga

i jape
(Urmare din pag. I) 

tîmpina cerințele stringe 
anilor '70. în fața Japoniei 
tinuă ziarul citat — se ridic 
lanșă de probleme atit în 
politicii interne, cit și exte 
reclamă o urgentă solution; 
măsura in care în tabloul ur 
zece ani nu se fac concret: 
el nu rămine decît o imagii 
și atita tot". Așa. de pili 
privește politica internă, 
și-a anunțat intenția de a re: 
temui de invâțămint, de a 
dezvoltarea socială, de a rr. 
agricultura și a stabiliza pri 
continuă creștere Aspectele 
pentru traducerea in viață c 
intenții sint insă evitate.

Pe planul politicii externe 
conizează întărirea capacități 
toapărare (cheltuielile in bu 
anul fiscal viitor care înce 
aprilie au sporit la acest ca 
circa 18 la sută) și mențineri 
tului de securitate japono-a

Programul noului guvern t 
mit cu critici severe din pa 
turor partidelor opoziției tocii 
tru motivul că este prea va 
dă curs promisiunilor făcute 
torilor Purtătorul de cuvînt a 
dului Comunist din Japonia 
vat, de pildă, că primul ministru a 
evitat în mod intenționat orice refe
riri concrete la rezultatele vizitei 
sale in S.U.A. in noiembrie trecut, 
pentru a escamota pericolul pe care-l 
conțin înțelegerile încheiate cu acel 
prilej.

Președintele Comitetului Central 
Executiv al Partidului Socialist din 
Japonia, T. Narita, criticînd politica 
internă și externă a cabinetului Ei- 
salcu Satb, a subliniat necesitatea pro
movării unei politici care să cores
pundă intereselor consolidării păcii, 
democrației și îmbunătățirii nivelului 
de trai al poporului japonez. El a 
propus Parlamentului să adopte trei 
principii privitoare la neamestecul in 
treburile interne ale altor țări. Po
trivit acestor principii, Japonia va 
considera orice problemă apărută in 
această regiune a lumii drept pro
blemă internă a fiecărei națiuni, 
nu-și va da asentimentul ca trupele 
americane dislocate pe teritoriul ja
ponez să fie folosite pentru reglemen
tarea acestor probleme și nu va fi 
de acord cu antrenarea forțelor na
ționale de autoapărare in asemenea 
acțiuni.

Actuala sesiune a Dietei, prima 
după alegerile generale, urmează să 
se desfășoare în condițiile „supre
mației absolute" a Partidului Liberal 
Democrat, care deține în Camera 
Reprezentanților 300 mandate, față 
de 186 de mandate împărțite între 
cele patru partide ale opoziției.

Un amănunt deosebit de semnifi
cativ : sesiunea Dietei urmează să se 
încheie la (3 mai. pentru a evita dez
bateri 
tic al 
ritale 
care 
prelungit 
menționează de altfel în programul 
partidului de guvernămint.

parlamentare în momentul cri- 
expirării tratatului de secu- 
iapono-american (luna iunie), 
știut este urmează să (ie 

automat, după cum se

/


