
O 4

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
S3J

A V

Anul XXXIX Nr. 8356
iiiiluiii—im maeaa iimi iiiiiib ii1 iii

Joi 5 martie 1970 6 PAGINI —30 BANI

In pag. a iii-a

Hotărîri

ale Consiliului

de Miniștri

privind

experimentarea

noului sistem

de salarizare

și majorarea

salariilor

« PERSONALULUI DIN

APARATUL MINISTE

RELOR Șl CELORLAL

TE ORGANE CEN

TRALE

• ÎN INSTITUȚIILE DE 

ARTĂ Șl CINEMATO

GRAFIE

f

f

*

I
I
I(
I
I
I
I
\

I
I
ț
I
I
I
I
I
I
I
I

MUNCA INVESTITĂ ACUM
IN PREGĂTIREA RECOLTEI
se va regăsi la toamnă 

înzecit în hambare
® Pînă la semănat, să fie verificată, bob cu bob, calitatea 
semințelor® Se impun măsuri imediate pentru scurgerea 
apei de pe terenurile care bă Ițesc® Construcția solariilor 
pentru trufandale—poate și trebuie să fie peste tot gră
bită!® Grîul cere azot! Cît și cînd să i se dea trebuie să 

hotărască inginerii agronomi din fiecare unitate
Cînd primăvara bate la ușă, agricultorul priceput are 

sămînța în sac, tractoarele și mașinile în deplină stare 
de funcționare. Așa este normal, așa procedează ma
rea majoritate a unităților agricole socialiste care au 
încheiat pregătirile pentru desfășurarea în condiții 
optime a lucrărilor agricole, in primul rînd a însă- 
mînțărilor. Nu este însă 
destule cazuri, este încă 
rea semințelor, calitatea 
mașinile agricole, să se 
lor. îndeosebi la grîu

Principalul este ca lucrările să se efectueze In mod 
diferențiat, urmărindu-se ca fiecare acțiune între
prinsă să aibă maximum de eficiență. Una dintre ur
gențele de sezon se referă la cultura griului, care, mai 
mult decît în alți ani, are nevoie <le cantități sporite 
de îngrășăminte azotoase. Eficiența acestora este indis
cutabilă, dacă sînt administrate în funcție de starea 
de vegetație a fiecărei parcele. După aprecierile spe
cialiștilor Ministerului Agriculturii și Silviculturii, o 
parte din culturi au răsărit și înfrățit încă de la in
trarea în iarnă, însă există și suprafețe pe care grîul

de prisos să repetăm că, în 
nevoie să se revizuiască sta- 
reparațiilor la tractoarele și 
controleze vegetația culturi-

va răsări o dată cu primele zile de primăvară. In a- 
ceste cazuri, administrarea azotatului reprezintă ce! 
mai bun mijloc de a forța vegetația, de a mări vlgu- 
rozilatea plantelor. Specialiștii din unități sînt cei mai 
in măsură să aprecieze cantitățile de îngrășăminte ne
cesare, ținînd seama de fertilizarea anterioară, de în
sușirile solului etc. Timpul fiind înaintat, se impune 
ca acțiunea de fertilizare să fie impulsionată în zonele 
din sudul țării, 'unde desprimăvărarea are loc mai de 
timpuriu, precum și în județele Satu-Mare, Argeș, 
Bihor, Dîmbovița, Mureș și Suceava, unde această im
portantă lucrare s-a efectuat pe suprafețe mai re- 
strînse.

în actuala perioadă, tn multe întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole, plinătatea viitoarelor 
lanuri de grîu depinde de ceea ce se face pentru 
scurgerea apelor care băltesc pe semănături. Acolo 
unde se constată cazuri de stagnare a apei trebuie 
luate măsuri imediate de scurgere a acesteia prin să
parea de șanțuri și canale sau prin folosirea agrega-

(Contînuare in pag. a III-a)
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6 MARTIE 1945 SPORT

Marea opțiune
• ÎNAINTEA SEMIFINA
LELOR CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE HANDBAL 
(Corespondență din Paris 
de la trimisul nostru)
• CAMPIONATUL MON
DIAL DE HOCHEI (gru 
pa B)

a poporului român PAGINA A ll-A
Poporul român sărbătorește zilele 

acestea împlinirea a 25 de ani de la 
instaurarea, la 6 Martie 1945, a pri
mului guvern din istoria țării în care 
clasa muncitoare avea rolul precum
pănitor — moment hotărîtor în des
fășurarea luptei revoluționare a ma
selor populare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
cucerirea puterii politice.

Este încă vie în conștiința poporu
lui amintirea tumultuoasei perioade 
ce a urmat eliberării țârii de sub 
jugul fascist. In 
fața țării s-a ri
dicat atunci cu 
toată acuitatea 
problema de i- 
mensă răspun
dere a alegerii 
căii evoluției ei 
viitoare.

însetate de li
bertate și 
sa -muncitoare, I 
sele largi populare 
de voința de a păși 
drumul deschis la 23 
a instaura un regim 
crație, în măsură să 
zuințele lor, să asigure un curs pro
gresist societății românești. Altă cale 
voiau însă să impună evoluției țării 
clasele exploatatoare, partidele poli
tice reacționare, burgheze, interesate 
în conservarea vechi.or structuri eco
nomice și sociale, în salvgardarea 
privilegiilor lor de clasă.

Era un moment decisiv, un mo
ment într-adevăr de însemnătate 
istorică pentru întreaga linie de evo
luție social-politică a României în 
deceniile următoare. La alternativa 
„trecut" sau „viitor", răspunsul a

Dr. Gheorghe ZAHARIA
director adjunct al Institutului 

de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

fost dat de popor — un răspun» 
hotărît, definitiv și ireversibil.

Pe asemenea coordonate s-a des-

dreptate socială, cla- 
țărănimea, ma- 

erau animate 
mai departe pe 
August 1944, de 
de reală demo- 
împlinească nă-

fășurat viața politică de acum un 
sfert de secol, dominată net de forța 
maselor în continuă creștere.

Ceea cea prevalat în cele din urmă 
a fost voința maselor, opțiunea lor. 
Se poate spune de fapt că esența 
evenimentelor petrecute atunci a fost 
tocmai această alegere, în care vo
tul pentru democrație populară s-a 
exprimat nu prin ștampila cu tuș. 
într-o cabină închisă, ci în străzile 
și piețele orașelor, în halele fabrici
lor, pe întinsul cîmpiilor, de-a lun
gul și de-a latul moșiilor în care 
intrau plugurile^ reformei agrare, un 
vot ce răsuna din milioane și mili
oane de piepturi, exprimat prin în
fruntarea deschisă și înfrîngerea 
reacțiunii în bătălii sociale de o am
ploare încă necunoscută în țara

noastră — fiind nu o dată pecetluit 
ou sîngele celor ce muncesc.

Istoria a consemnat pentru tot
deauna ca înalte pilde de eroism și de 
abnegație revoluționară faptele mun
citorilor care, în ciuda unor lipsuri 
și greutăți copleșitoare, lucrînd de 
multe ori în ploaie și ger, au reușit, 
cu prețul unor eforturi supraome
nești, să repună în funcțiune fabri
cile și uzinele, să refacă într-un 
timp record economia ruinată de 
războiul și de jaful hitlerist. Mun

cind pentru re
dresarea econo
miei naționale, 
clasa muncitoa
re pășea în ace
lași timp în a- 
vangarda luptei 
politice a mase
lor, însuflețea 
toate categoriile 
consemnat, de .asociale. Istoria 

asemenea, îndrăznețele acțiuni ale 
țăranilor care, la îndemnul și cu 
sprijinul muncitorilor, au pășit cu de 
la sine putere la ocuparea și împăr
țirea pămînturilor moșierești 1 lua-

(Continuare în pag. a IV-a)
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CETĂȚENESC

CEI PUȘI SĂ APLICE 
LEGEA N-AU FOST 
ÎNTREBAȚI DACĂ 0 
CUNOSC

E MAI UȘOR SĂ FA
BRICI UN TELEVIZOR 
DECÎT 0 REZISTEN
TĂ DE CÎȚIVA BANI ?

o AM PRIMIT SCRI 
SOAREA DV.

La Consiliul de Stat a avut loc 
miercuri dimineața solemnitatea 
înminării unor ordine și diplome 
de onoare organizațiilor județene 
de partid, consiliilor populare ju
dețene și institutelor de cercetări 
fruntașe în întrecerea desfășurată 
în anul 1969 în cinstea Congresu
lui al X-lea ăl Partidului Comunist 
Român și a celei de-a XXV-a a- 
niversări a eliberării patriei.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, mem
bri supieanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, prim-se- 
cretari ai comitetelor județene de 
partid, prim-vicepreședinți ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene, conducători ai 
institutelor de cercetare științifică 
fruntașe în întrecere:

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1969 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea dintre organizațiile județene 
de partid în domeniul industriei, 
investițiilor, transporturilor și cir
culației mărfurilor au fost acordate 
„ORDINUL MUNCII" CLASA I 
Organizației de partid a județului 
Iași, pentru locul I, „ORDINUL 
MUNCII" CLASA A II-A Organi
zației de partid a județului Pra
hova, pentru locul II, „ORDINUL 
MUNCII" CLASA A III-A Orga
nizației de partid a județului Bra
șov, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1969 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în în
trecerea dintre organizațiile jude
țene de partid în domeniul agri
culturii au fost acordate „OR
DINUL MUNCII" CLASA I Orga
nizației de partid a județului Brăi
la, pentru locul I, „ORDINUL 
MUNCII" CLASA A II-A Orga
nizației de partid a județului Ti
miș, pentru locul II, „ORDINUL 
MUNCII" CLASA A III-A Orga
nizației de partid a județului Bi
hor, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1969 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în în
trecerea dintre consiliile populare 
județene au fost acordate „OR
DINUL MUNCII" CLASA I Con
siliului popular al județului Mu
reș, pentru locul I, „ORDINUL 
MUNCII" CLASA A II-A Consi
liului popular ai județului Timiș, 
pentru locul II, „ORDINUL MUN
CII" CLASA A III-A Consiliului 
popular al județului Constanța, 
pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1969 în întrecerea 
dintre institutele de cercetare au 
fost acordate „ORDINUL MUNCII" 
CLASA I Institutului de cercetări 
chimice din București, pentru locul 
1, „ORDINUL MUNCII" CLASA A 
II-A Institutului de cercetări 
foraj-extracție din Cîmpina, pen
tru locul II, „ORDINUL MUNCII" 
CLASA A III-A Institutului de 
cercetări pentru chimizarea petro
lului din Ploiești, pentru locul III.

Cu același prilej, Consiliul de 
Stat a acordat „Diploma de onoa
re" pentru rezultatele obținute în 
domeniul industriei, investițiilor, 
transporturilor și circulației mărfu
rilor organizațiilor județene de 
partid Timiș — locul IV, Cluj — 
locul V, Organizației de partid a 
municipiului București — locul

CUVINTUL ROSTIT
I .

DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central 

al partidului, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, feli
cit din toată inima pe cîștigătorii 
Întrecerii pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan pe 1969.

Solemnitatea înminării unor or
dine și distincții ale Republicii So
cialiste România cîștigătorilor în
trecerii pe 1969 este o expresie a 
aprecierii activității desfășurate de 
comitetele județene de partid, de 
consiliile populare, de conducerile 
și organizațiile de partid din insti
tutele de cercetări pentru îndepli
nirea sarcinilor pe care și le-au 
asumat. Cei ce s-au situat pe pri
mul loc în întrecere au satisfacția 
— și se pot mîndri — că activita
tea pe care au desfășurat-o anul 
trecut este recunoscută și apreciată 
în fața întregului popor. Desigur, 
unele comitete județene, organiza
ții de partid și conduceri de insti
tute — cum este, de exemplu, Co
mitetul municipal București, care 
a lansat chemarea la întrecere în 
industrie — încearcă astăzi un oa
recare sentiment de tristețe pentru 
faptul că nu au reușit să ocupe lo
cul întîi. Doresc însă ca, felici- 
tînd pe cîștigătorii întrecerii, deci 
pe toți cei ce s-au plasat pe primele 
șase locuri, să folosesc prilejuț pen
tru a adresa, în numele conducerii 
de partid și de stat, calde felicitări 
tuturor comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare și con
ducerilor institutelor de cercetări 
și proiectări pentru elanul cu care 
s-au angajat în întrecere, au luptat 
și și-au adus contribuția la reali
zarea planului pe 1969. De fapt, 
primul cîștigător al acestei între
ceri este poporul însuși. Poporul 
nostru a desfășurat o munca in
tensă în cadrul întrecerii între ju
dețe, întreprinderi și instituții, a 
asigurat realizarea sarcinilor de 
plan, creînd pe această bază noi 
condiții pentru ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale. Doresc, 
de aceea, să adresez mulțumiri tu
turor oamenilor muncii din indus
trie, agricultură, cercetări și pro
iectări, cărora li se datoresc de 
fapt toate rezultatele bune pe care 
le-am obținut în 1969 în dezvolta
rea economică și socială a țării, 
în edificarea societății socialiste.

După cum știți, tovarăși, sarci
nile de plan pe acest an — în eco
nomie, în știință, în toate domenii
le de activitate — sînt mari. Avem 
satisfacția de a sublinia că pre
vederile planului pe primele două 
luni au fost nu numai îndeplinite,

cl șl depășite ; In industrie, de e- 
xemplu, planul a fost realizat in 
proporție de peste 102 la sută, cu o 
creștere față de anul trecut de 14,1 
la sută. Este un început bun, to
varăși, dar să nu uităm că pînă la 
sfirșitul anului mai avem încă 
mult. Trebuie să ne concentrăm e- 
forturile pentru a menține și în 
viitor acest ritm, pentru a realiza 
și depăși planul de stat la toți in
dicatorii, în toate întreprinderile. 
Trebuie să remarc cu acest prilej 
că, deși s-a înregistrat o depășire 
atit de mare a planului pe pri
mele două luni, mai avem încă în
treprinderi — și nu puține — care 
nu și-au realizat sarcinile. Comi
tetele județene, ministerele, condu
cerile întreprinderilor, institutelor 
și instituțiilor noastre trebuie să 
se preocupe ca fiecare unitate în 
parte, și Ia fiecare produs, să-și 
realizeze cel puțin prevederile do 
plan, iar acolo unde sînt condiții 
și unde produsele respective sînt 
cerute pe piața internă sau la ex
port să-și depășească sarcinile pla
nificate. Numai așa vom asigura 
dezvoltarea armonioasă a întregii 
economii naționale, vorp putea crea 
condiții pentru creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spiritua
le a oamenilor muncii. Ne expri
măm convingerea că organizațiile 
județene de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii nu-și vor precu
peți eforturile pentru a duce Ia în
deplinire sarcinile ce le revin, că 
anul 1970 se va încheia cu rezul
tate și mai bune decît anul pre
cedent.

In ce privește viitorii cîștigătorl 
ai întrecerii în curs, nu vreau să 
anticipez ; știm că fiecare aspiră la 
locul întîi — și e foarte bine așa. 
Pe lîngă decorații, cîștigătorilor 
întrecerii li se acordă și premii în 
bani — de exemplu, pentru locul 
intii în industrie se acordă 500 000 
lei ; completat și de o recompensare 
materială, stimulentul moral devine 
mai substanțial. Am convingerea că 
organizațiile județene de partid, or
ganizațiile de partid din institute
le de cercetări, din întreprinderi 
își vor spori eforturile pentru a 
obține victoria în întrecere. Celor 
care au cîștigat anul acesta le do
resc să se numere și anul viitor 
printre cei cărora le vom acorda 
distincții.

Vă doresc, dumneavoastră, comi
tetelor județene de partid, comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră noi și noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor trasa
te de Congresul al X-lea al parti
dului.

Aspect de la solemnitatea înmînârii înaltelor distincții organizațiilor 
de partid, consiliilor populare județene și institutelor de cercetări 

fruntașe în întrecere în anul 1969

Foto : Gh. Vințilă

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului statului Kuweit și al meu perso
nal, doresc să exprim sincere mulțumiri Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului prieten român pentru mesajul de felicitări trimis cu ocazia ani
versării Zilei naționale a statului Kuweit.

Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc pentru urările personale de 
bine și vă adresez, la rîndul meu, cu căldură, aceleași bune urări.

•TABER AL AHMED AL JABER 
Prinț moștenitor și nrim-ministru 

al statului Kuweit

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — joî 5 martie 1970

DIALOG
CETĂȚENESC un televizor

f

E mai ușor să fabrici

decît o rezistență
Ne aflăm la oficiul de 

pensii din cadrul Direcției 
județene pentru probleme 
de muncă și ocrotiri so
ciale din Satu Mare. Un 
prim aspect îmbucurător i 
salariații oficiului manifes
tă o grijă consecventă pen
tru stabilirea corectă și o- 
perativă a pensiilor, pen
tru soluționarea la timp 
atît a dosarelor, cît și 
a diferitelor cereri în 
termenul legal stabilit. Tn 
același timp însă, luăm cu
noștință și de unele dosare 
care, din vina unității unde 
a lucrat respectivul sala
riat, au fost depuse cu în- 
tîrziere la oficiu. Ne vom 
opri mai pe larg asupra u- 
nuia din acestea pentru că, 
urmărind drumul pe care 
I-a parcurs putem desprin
de concluzii de ordin mal 
general.

Gheorghe lonuț a fost sa
lariat la I.M.A. Ardud. Fi
ind bolnav o perioadă mai 
îndelungată, a stat cîteva 
luni tn concediu medical, 
beneficiind de ajutorul de 
boală cuvenit. La 1 septem
brie 1969 ar fi trebuit să 
primească pensia de invali
ditate. Dosarul, deși întoc
mit încă din august, a fost 
depus la oficiul de pensii 
Satu Mare abia la... 11 de
cembrie 1969, deci cu de
pășirea termenului legal 
de 3 luni, ceea ce atrage 
după sine (conform H.C.M. 
252/67, republicat la 1 fe
bruarie 1969) anularea obli
gației oficiului de a plăti 

. retroactiv pensia respecti
vă pe lunile septembrie- 
decembrie.

— Care este situația ac
tuală a dosarului 7

— Din punctul nostru de 
vedere, al oficiului, totul 
este în regulă. Omul își 
primește pensia, însă nu
mai din ianuarie 1970.

Gheorghe lonuț bate însă 
mereu drumul la oficiu, ce- 
rînd pensia ce i se cuvine 
pe ultimele 4 luni ale anului 
trecut Cum își va primi 
drepturile 7

— Dacă • vorba de o 
sumă sub 5 000 lei, se adre
sează comisiei de judecată 
din întreprinderea în care 
a lucrat, cu drept de plîn- 
gere la judecătorie ; dacă 
suma e mai mare — direct 
judecătoriei.

Ne-am deplasat, împreu
nă cu tovarășul Petre Tom- 
sa, șeful oficiului județean 
de pensii, la Ardud să ve
dem ce anume se întîmplase 
cu dosarul. L-am căutat, fi
rește, în primul rînd, pe 
tovarășul Romulus Sabău, 
șeful serviciului personal 
de la Î.M.A., direct răspun
zător de întocmirea dosa
rului. Redăm cîteva date 
esențiale ale discuției (care 
a fost, desigur, mult mai 
amplă) :

— Unde a stat dosarul 
timp de 3 luni 7 Nu cum
va l-ați uitat în vreun ser
tar 7

— ...Eventual... (!)
— Știați că în tot acest 

timp lonuț Gheorghe a 
fost lipsit de surse de e- 
Kistență, că a fost nevoit să

se împrumute pentru a-și 
întreține familia 7

Șeful personalului tace. 
O tăcere semnificativă, ca
re aduce după sine o între
bare adresată de șeful ofi
ciului de pensii i „Cunoaș
teți ce obligații vâ revin la 
întocmirea dosarelor, cu
noașteți legea pensiilor 7"

Răspunsul ne uluiește : 
_— Nu, nu cunosc. Am 

ținut dosarul în sertar, pen
tru că. n-am știut ce să fac 
cu el (!) N-am cunoscut 
nici termenul de depu
nere (!).

— Și cu cartea de muncă 
a lui lonuț ce s-a întîm- 
plat 7

— Am luat-o de la Ofi
ciu, ca s-o mai corectăm.

Abaterile de la normele 
legale, ca și incorectitudi
nea în această chestiune 
sint, în multe cazuri, fie 
necunoscute de către con
ducerea întreprinderii sau 
instituției respective, fie, 
ceea ce e deosebit de grav, 
tolerate și, prin aceasta, 
încurajate. Din discuțiile
și din confruntările ulteri
oare atît cu directorul 
I.M.A., Pavel Turla, - cît 
cu șeful sectorului 
stabilire a pensiilor, 
oficiului, loan Bilcai, 
reieșit că aceștia 
consultaseră cu privire 
modalitatea de a scoate 
basma curată și întreprin
derea, și pe salariatul în 
culpă. Ioan Bilcai dădu-

Și 
de 
al
a 

se 
la

Vinovatul — Adalbert He- 
gediiș — funcționarul care 
a uitat să depună dosarul în 
termen (și a plătit pînă la 
urmă suma de peste 3 000 
lei — echivalentul pensiei 
pe 3 luni) a propus unității 
să-l „ajute" să iasă din im
pas pe o cale ilegală. Spre 
cinstea conducerii de aici, 
ilegalitatea propusă a fost 
respinsă, iar vinovatul de 
întîrzierea dosarului nu nu
mai că a plătit din buzu
nar, dar a și fost înlocuit 
din funcție.

Problema In discuție este 
dintre cele mai serioase, în- 
truclt In toată țara întîr- 
zierile în întocmirea dosa
relor de către întreprinderi 
și instituții sînt încă nume-

CEI PUȘI SA APLICE 
LEGEA N-AU FOST 
ÎNTREBAȚI
DA CĂ 0 CUNOSC
De ce „imbătrinesc" dosarele 
de pensionare în unele întreprinderi ?

Nu redăm discuția care a 
urmat pentru a-i scuti pe 
cititori de amănunte peni
bile. Căci pînă la urmă 
adevărul a ieșit la lumină i 
„Recunosc că am modificat 
perioada de intrare la pen
sie a lui lonuț, înscriind în 
cartea de muncă data de... 
1 octombrie".

Motivul falsului e slm- 
. piu : dosarul de pensie 

să apară ca depus în 
termen legal. Iată cum, 
prin eludarea flagrantă a 
legii, vinovatul caută să 
treacă efectuarea plății 
sumei de aproape 4 000 
lei (pensia pe cele 4 
luni) din propriul buzunar 
pe cel al statului I Pentru 
că, în asemenea cazuri de 
întîrzieri, salariatul păgubit 
este în drept să primească 
— prin întreprinderea la 
care a lucrat — o despă
gubire egală cu pensia ce 
i se cuvenea.

se chiar Indicații precise i 
„Dacă-i puteți plăti ajutor 
de boală încă o lună, sîn- 
teți scăpați". Apoi recu
noaște candid i „La noi, la 
oficiu, corectura n-ar fi a- 
părut ca o ilegalitate. Even
tual acolo, la întreprindere, 
in urma vreunui control..." 
Iată unul din momentele- 
cheie pe acest lanț al slă
biciunilor care generează, 
așa cum se va vedea, nu
meroase abateri de la nor
mele legale. întîrzieri în 
soluționarea dosarelor, eu 
tot cortegiul de consecințe, 
suportat în primul rînd de 
viitorul pensionar și, in 
unele cazuri, chiar de stat.

De altfel, acesta 
unicul caz cind s-a Încer
cat eludarea legii, 
în decembrie 1969 
depus cu intîrziere 
sarul de pensionare

nu este

Tot 
s-a 
do- 

____ _ r_______ de 
boală al lui Vasile Sava de 
la stația C.F.R. Satu Mare.

roase, anulînd, de fapt, e- 
fortul oficiilor de pensii de 
a elabora deciziile de pen
sionare în 10 sau maximum 
15 zile de la depunerea ori
cărui dosar legal și complet 

■ Întocmit. De aici, o primă 
concluzie : cu ce răspunde
re tratează conducerile de 
unități activitatea servicii
lor de personal, din mo
ment ce aici sint menținuți 
salariați complet străini de 
specificul muncii și de li
tera legii, ba uneori și In- 
corecți ? Am aflat că, pe
riodic, se țin instructaje 
eu salariații care se ocupă 
de dosarele de pensionare j 
pentru mai multă efi
ciență, s-a propus șl se
minarizarea cunoștințelor 
predate. Socotim propune
rea demnă de toată atenția. 
Cu atît mai mult cu cît ne 
aflăm fn situația de a 
semnala conducerilor de 
întreprinderi — ți nu spu-

nem o noutate — că sînt 
încă mulți funcționari care 
nu ounosc prevederile le
gale, procedura de pen
sionare. Desigur, într-un 
caz sau altul greșelile 
se datoresc unor func
ționari indolenți sau chiar 
incorecți | dar aceștia nu 

o 
majoritate. Realitatea do- 
edește că atitudinea de 

delăsare izvorăște, de cele 
maj multe ori, din necu
noașterea legii, din super
ficialitatea cu care sînt tra
tate uneori legile și hotă- 
ririle guvernului. De aceea, 
este imperios necesar să se 
organizeze și să se exercite 
în această direcție un 
control eficient și calificat 
din partea unor specialiști 
dintre cei mai competenți, 
în primul rînd juriști.

Tocmai pentru a curma 
neglijența și delăsarea, po
trivit unei Hotărîri a Con
siliului de Miniștri, intrată 
în vigoare la 1 ianuarie a.c., 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de 
la 100 la 500 de lei nedepu- 
nerea la oficiul de pensii 
In termenul stabilit de lege 
a dosarului, completat po
trivit legii, al acelui anga
jat care a solicitat înscrie
rea la pensie, ori depunerea 
dosarului necompletat potri
vit legii. De aceea — ca o 
a doua concluzie — socotim 
oportună luarea de măsuri 
pentru ca acest sistem de 
sancționare, dublat de răs
punderea materială a func
ționarului vinovat față de 
întreprindere, potrivit Co
dului Muncii, să fie temei
nic cunoscut de către toți 
cei interesați. Intr-adevăr, 
ceea ce contează în primul 
rînd trebuie să fie acțiunea 
preventivă, adică o pro
filaxie în această mate
rie, care ar apăra eficient 
pe pensionar, făcînd tot
odată inutilă recurgerea la 
sancțiuni.

O a treia concluzie se re
feră la situația pensionari
lor în cauză. Este adevărat 
că, în baza legii, ei sînt 
pînă la urmă repuși în 
drepturi și despăgubiți de 
către cei vinovați. Nu ar 
putea totuși interveni unele 
simplificări în procedura de 
obținere a acestor drepturi, 
îneît cei în cauză sâ nu fie 
nevoiți să aștepte uneori 
timp îndelungat plata su
mei ce li se cuvine? Pen
tru că atît la comisia de ju
decată, cît și la judecătorie, 
orieft ar merge de repede, 
lucrurile tot durează. Este 
necesar să se dea indicații 
pe linia organelor care co
ordonează activitatea comi
siilor de judecată și pe li
nia Ministerului Justiției ca 
litigiile de acest fel să fie 
efectiv soluționate cu pre
cădere și cu maximă ur
gență, pentru înlăturarea 
unor nereguli de pe urma 
cărora au de suferit tocmai 
oameni aflați în împrejurări 
mai grele ale vieții lor.

constituie nicidecum 
majoritate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

de cîțiva bani ?
An de an, prin rețeaua unități

lor de desfacere sînt puse la dispo
ziția populației zeci, sute de mii de 
televizoare, aparate de radio, aspi
ratoare, frigidere, autoturisme, bi
ciclete, motorete, mașini de spălat, 
mașini de cusut, precum și multe 
alte bunuri de folosință îndelun
gată.

Pentru a înlesni înzestrarea popu
lației cu asemenea bunuri, statul 
nostru a făcut și face eforturi fi
nanciare considerabile, ce vizează, 
pe de o parte, construirea de în
treprinderi producătoare, iar pe ds 
altă parte, aducerea unor mărfuri 
din import. O dată cu aparatele, 
apare și necesitatea asigurării pie
selor de schimb.

Dacă ar fi să facem o aprecier* 
generală asupra modului cum este 
rezolvată în prezent problema pie
selor de schimb, ar trebui 
să arătăm că majoritatea 
producătorilor acordă o a- 
tenție deosebită asistenței 
tehnice a posesorilor pro
duselor lor. Putem aminti, 
printre numeroasele e- 
xemple ce se pot da, între
prinderile „Electromotor"- 
Timișoara, pentru aspira
toarele de praf și ventila
toare, „Victoria“-Arad pen
tru ceasuri, Uzina Cugir 
pentru mașinile de spălat 
și cele de cusut, Fabrica 
din Zărnești pentru moto
rete și biciclete, I.P.R.S. 
Băneasa pentru condensa
toare, diode, tranzistori etc.

La două grupe de produ
se însă deosebit de impor
tante — aparate electroni
ce și autoturisme — situa
ția asigurării pieselor de 
schimb este departe de a fi 
corespunzătoare. La redacție 
nenumărate scrisori prin care cetă
țenii ne sesizează faptul că, pentru 
un simplu buton sau pentru o re
zistență defectă, aparate în valoa
re de multe mii de lei mobilează 
săptămîni și chiar luni de zile a- 
teli erele de depanare.

Tn dorința de a determina cauze
le acestei stări de lucruri și de • 
găsi unele căi de rezolvare, am or
ganizat la redacție o masă rotundă, 
la care am invitat specialiști și 
factori de răspundere din comparti
mentele economice interesate. Re
dăm în continuare, sintetic, opinii
le exprimate.

„In cei cîțiva arii de cînd avem 
televiziune, s-au pus în vînzare 
50 de tipuri de televizoare. 80 de 
tipuri de radiouri peste IC tipuri 
de magnetofoane. 15 tipuri de 
pick-up-uri — multe din ele din 
producție internă In medie, fieca
re tip de aparat are între 200—300 
repere. Deci. în total, aproximativ 
40 000 de repere. Pun fn discuție 
această problemă — preciza tov. 
Paul Teodorescu, vicepreședinte a! 
cooperativei „Radio-Progres" Bucu
rești — deoarece uzina „Electroni
ca". dilatîndu-și prea mult gama 
produselor, nu este în măsură să 
ne asigure în mod corespunzător 
și în toate cazurile piesele de 
schimb, atît cele pe care le primeș
te din import, cît și cele pe care 
le produce. Am fost, din cauza a- 
ceasta, • deseori în situația de a

prelu-ngl înlocuirea unui simplu 
întrerupător pînă la 60 de zile. 
Iată de ce cred că mult mai indi
cat ar fi ca fabrica să caute să se 
profileze pe cîteva tipuri de tele
vizoare, pe care să le producă o 
vreme îndelungată, perfecționîn- 
du-le continuu. Nu vreau să se în
țeleagă că pledez pentru un sorti
ment stabil, nemișcat ; mă refer 
doar la frecvența schimbărilor".

în intervențiile lor, participanțil 
la masa rotundă s-au referit și la 
problema disciplinei contractuale. 
„Uzina „Electronica" din cele 
400 de transformatoare flnale- 
cadru, contractate în 1969 — arăta 
tov Vasile Purcărea, șeful bi
roului piese de schimb din 
cadrul O.C.M.A.D.-Dolj — ne-a li
vrat 277 | din 200 de rezistențe bo
binate — doar 90 etc. N-avem nici

CIRCUITUL DESCHIS" 
SĂNĂTĂȚII

O metodă mai rațională de organizare 
a consultațiilor la Spitalul unificat 

din Craiova
Recentele măsuri de reorganizare 

a activității în domeniul sanitar 
preconizează o mai realistă Ierarhi
zare a actelor medicale la diferite 
niveluri, concepută ca un factor de 
maturizare a instituțiilor noastre 
sanitare. „Circuitul bolnavilor", de 
pildă, deseori prea întortocheat, 
necesită un drum mai scurt, în 
sensul că trimiterile de pacienți pe 
filiera dispensar-policlinică-spital 
tind spre o adresă directă, preci
să. în anii trecuți, tn secția de 
cardiologie a Spitalului unificat din 
Craiova, de exemplu, veneau iot 
felul de bolnavi ale căror afecțiuni 
nu aveau nimio comun cu această 
specialitate. In același timp, bol
navii de inimă erau nevoiți să bată 
in zadar drumurile, să vină la fi
șierul policlinicii orașului, să aș
tepte cîteva ore... Pentru preciza
rea diagnosticului, fiecare pacient 
pierdea cel puțin 2-3 zile, fiind de 
multe ori nevoit să treacă de _ cîte 
două ori pe zi pe la același ghișeu. 
Medicii, la rîndul lor, se vedeau 
obligați să irosească de două ori 
mai mult timp cu același pacient i 
se completa o fișă medicală, se 
punea un diagnostic provizoriu, ur-
mau apoi examenele curente : elec
trocardiograma, analizele etc. Cind 
pacientul isprăvea, în cele din 
urmă, cu aceste analize, trebuia să 
se așeze din nou la rînd, la fișier, 
apoi la ușa medicului. Acesta tre
buia să-1 vadă din nou, să vadă ce 
a scris în fișă, să-și aducă aminte 
ce simptome a avut etc. Dacă era 
nevoie de internare, bolnavul tre
buia să aștepte internarea (sau amî- 
narea) în funcție de locurile exis
tente. Se Înțelege că un asemenea 

deseori 
oacientu-

circuit greoi comporta 
riscuri pentru sănătateâ 
lui.

Socotind soluționarea 
probleme drept una din

împortante, forurile sanitare loca
le au inițiat o serie de măsuri 
care-și dovedesc din plin eficiența, 
în momentul de față se lucrează 
altfel : pe baza unui grafic riguros 
întocmit, medicii din secția de car
diologie a spitalului craiovean ac
tivează trei ore și jumătate în ca
drul policlinicii și trei ore și jumă
tate în spital. Acest procedeu, așa 
numit de „circuit deschis", oferă 
medicului posibilitatea de a »upra- 
veghea și îngriji pacienții cu efec
te salutare. S-a ușurat, de aseme
nea. accesul la consultații. Pacien
ții trimiși de medicii de circum
scripție, își pot alege ei înșiși me
dicul preferat, reținîndu-și din timp 
ora. S-a creat și posibilitatea ca 
acei bolnavi care au nevoie de a- 
sistență urgentă, să poată fi inter
nați imediat în staționar.

Din ziua în care s-a introdus a- 
ceastă formă de activitate a crescut 
precizia diagnosticurilor, tratamen
tul este urmărit îndeaproape, pen
tru că fiecare bolnav posedă un 
carnet de tratament, tn care me
dicul notează terapia aplicată. In 
acest sens, sînt înlăturate și feno
menele de polipragmazie, adică 
medicamentele sint folosite mai 
rațional, in interesul efectiv al 
bolnavilor. Și timpul medicilor 
este mai bine folosit : numeroasele 
evidențe au fost înlocuite cu un 
registru unic. „Circuitul" parcurs 
astfel de cei suferinzi este mai 
lesnicios, a făcut să crească încre
derea lor In eficiența tratamentu
lui și în personalul medical ; din 
punct de vedere psiho-terapeutic, 
această formă de organizare a ser
viciilor de cardiologie reprezintă 
un factor evident pozitiv in evo
luția «tării de sănătate a bolna
vului.

acestei 
cele mai

N TUICU 
corespondentul „Scînteii

ratele importate se asigură fondu
rile valutare necesare spre a se a- 
coperi și ' cerințele de piese de 
schimb. Rolul de distribuitor și de 
coordonator al întregii activități în 
acest domeniu revine 1. C. R. M.- 
București. Dar iată prezentat, în cu
vintele reprezentantului O.C.M.A.D. 
Pitești — Anatol Dobrovlanschi — 
modul cum răspunde I.C.R.M. a- 
cestor solicitări : „In ianuarie a.c. 
— spunea el — am fost la I.C.R.M. 
București și din cele 640 de repere 
contractate pe 1970, n-am primit 
decît două. In schimb, discutînd cu 
colegul de la Craiova, am aflat că 
acesta a luat 1 400 de rezistențe din 
fiecare tip, de care și eu am mare 
nevoie, dar nu am primit nici o

_r ca
ne livreze 

pe măsura sosirii lor, in 
cote-părți procentuale pe 
județe, în funcție de con
tractele noastre și nu în 
mod preferențial, așa cum 
procedează în momentul de 
față".

Că lucrurile pot ti mai 
bine organizate a confirma
t-o și Mihai Silvian, șeful 
serviciului piese de schimb 
Sin cadrul I.C.R.M.-Bucu- 
rești. ;,Cînd depozitul nu 
vă satisface cererile, sesi- 
zați-ne, ca să punem ordi
ne In plus, vă stă Ia dispo
ziție, de aici înainte, stocul 
supranormativ pe care îl 
deținem, urmînd ca la 
sfîrșitul fiecărei luni 
U C.E.C.O.M. să ne trans
mită, pentru unitățile de 
reparații din toată țara, o 
comandă centralizată, luînd 
în depozitul său tot ce 

consideră că este util, urmînd să 
facă ulterior repartizarea în funcție 
de nevoi". Considerînd cele spuse 
drept un angajament, este de aș
teptat traducerea lui în practică.

Există însă și alt* soluții, despre 
care a vorbit ing. Mircea Drăghi- 
cescu, consilier în direcția metalo- 
chimică din M.C.I. : 1) Dacă o uni
tate depanatoare nu poate repara 
un aparat în termen de 60 de zile 
din cauza lipsei unei piese de 
schimb, cetățeanul poate cere co
merțului, pe baza procesului ver
bal întocmit de depanator. înlocui
rea aparatului defect cu altul nou, 
potrivit reglementărilor în vigoare. 
2) In baza instrucțiunilor (800 A) 
de aplicare a H.C.M. 753/65, comer
țul este în măsură să oprească pre
luarea aparatelor de Ia acei pro
ducători care nu livrează și piesele 
de schimb necesare.

Problemele asigurării pieselor de 
schimb pentru autoturisme, care au 
făcut, de asemenea, obiectul discu
țiilor la masa rotundă sînt multe și 
complexe. Dintre aspectele enun
țate, reținem insuficiența unor 
piese, inclusiv la autoturismele 
„Dacia 1100", cit și livrarea cu pre
ferință a unor piese către magazi
nele I.D.M.S., deși se știe că dețină
torii de autoturisme nu-și pot re
zolva singuri reparațiile, „Nu ar fi 
mai firesc — se întreba tov. Vale- 
riu Mosor, vicepreședintele coopera
tive; „Automecanica" — ca necesa
rul de piese auto să fie asigurat în 
primul rînd cooperativelor depana
toare ?“.

„Desigur, dar explicația acestei 
situații rezidă în însăși atitudinea 
din anii trecuți a unităților de de
servire ale UCECOM, care au ezi
tat, într-o primă perioadă, să se a- 
provizioneze cu piese — era de pă
rere ing. Mircea Drăghicescu. Co
merțul a fost nevoit atunci să înfi
ințeze o rețea proprie de desfacere. 
Noi sîntem de acord să dimi
nuăm desfacerile prin magazinele 
noastre, să ne rezumăm doar la ac
cesorii. Firește însă, aceasta implică 
o măsură de reducere a planului de 
desfacere, pe care ar trebui s-o 
supunem atenției forurilor com
petente".

Un alt aspect important al pro
blemei, sesizat de tov. Gheorghe 
Lăzărescu, șeful serviciului piese 
de schimb din UCECOM, a fost ce) 
referitor la modul in care comerțul 
se achită de două obligații deosebit 
de importante : informarea coope
rației asupra defalcării pe județe a 
fondului de marfă la obiectele de 
uz îndelungat pe de o parte, și în
științarea din timp a unităților de
panatoare despre apariția unor noi 
tipuri de autoturisme, pe de altă 
parte, întrucîi d< promptitudinea a. 
cestei informări depind organiza
rea atelierelor de depanare, instrui
rea meseriașilor etc. „Cred că 
I.D M.S ar trebui să acorde o mai 
mare atenție unor asemenea pro
bleme — spunea e] — căci deseori 
deservirea întîmpină mari dificul
tăți din această cauză".

La piesele de schimb pentru au
toturisme se ivește și o altă situa
ție oiudată, după cum remarca tov. 
Victor Laic, director adjunct în 
UCECOM i „Pentru aceasta nu se 
încheie contracte între cooperația 
meșteșugărească și comerț, neexis- 
tînd deci nici răspunderea juridică 
a comerțului pentru onorarea co
menzilor cooperației".

Industria noastră de specialitate 
a făcut progrese substanțiale, rea- 
lizînd produse competitive din 
punct de vedere el caracteristici
lor, cît și al execuției, finisajului 
etc. Sînt merite dobîndite în urma 
unor eforturi deosebite. Aceste re
zultate sînt însă umbrite de lipsa 
efortului de a aduce pe piață, pe 
lingă produsele reușite, și piesele 
necesare pentru buna lor funcțio
nare și întreținere. Or, este limpe
de că eforturile producătorilor în 
ambele direcții trebuie să se între
gească permanent, în interesul 
prestigiului mărcii fabricii și al 
bunei deserviri a cumpărătorilor.

bucată. De aceea, aș propune
I.C.R.M.-București să 
piesele

LA MASA ROTUNDĂ

DESPRE ASIGURAREA
PIESELOR DE SCHIMB

Șl DEPANAREA 
OBIECTELOR DE UZ 

ÎNDELUNGAT
rt

sosesc azi, în totalitate, piesele de schimb 
destinate întreținerii aparatelor în 
garanție din 1969. Sîntem nevoiți 
să rezolvăm fiecare caz în parte 
prin cereri nominale, această prac
tică fiind pe cale de a se substi
tui, în unele cazuri, aprovizionării 
ritmice".

Intrerupînd pentru moment re
darea discuțiilor La masa rotundă, 
am vrea sa subliniem că acest as
pect al relațiilor dintre organizații
le județene de aprovizionare și des
facere — O.C.M.A.D. — și uzina 
„Electronica" a făcut și obiec
tul intervențiilor reprezentanților 
O.C.M.A.D. Brasov și Pitești. S-a 
reproșat uzinei că nu-și respectă 
obligațiile contractuale. Mai mult, 
cu prilejul întîlnirii de Ia Si
naia, din 9—21 februarie a.c. 
a reprezentanților cooperației și 
„Electronicii". aceștia din urmă 
au acceptat majoritatea haremu
rilor de piese de schimb pentru 
aparatele în garanție, stabilind 
chiar o urgență de livrare. Delega
ții județelor s-av prezentat la fa
brică. dar a_u olecat aproape așa 
cum au venit. O primă concluzie 
a discuției noastre s-ar referi deci 
ia necesitatea asigutării unor can
tități suficiente de piese atît pentru 
întreținerea aparatelor în perioada 
de garanție, cit și în cea de post- 
garanție, respectarea acestei înda
toriri fiind, de fapt, prelungirea 
obligației firești față de cumpă
rător.

După cum aminteam, pentru apa-

AM PRIMIT SCRISOAREA ■'
. -.A; , Kr-yA-iita/.'

DV.!
MAI E CEVA 

NECLAR ?
Petre Pătășanu, lăcătuș 

mecanic la Uzina de uti
laj mecanic Topleț, sesi
za redacției că în luna 
decembrie 1969 nu a pri
mit salariul integral, in- 
trucit maistrul Marin 
Gheorghescu l-a pontat 
cu 31 de ore mai puțin. 
„M-am adresat de cîteva 
ori conducerii întreprin
derii, dar degeaba — ne 
scrie el. Mi s-a spus că 
nu am dreptate. Consider 
că sint lezat in drepturile 
mele și nu știu unde tre
buie să mai intervin ca 
să-mi rezolv această pro
blemă".

Tovarășe Pătășanu, vă 
asigurăm că scrisoarea dv. 
a fost tratată cu toată a- 
tenția. Faptele au fost ve
rificate la fața locului de 
către Consiliul județean al 
sindicatului Caraș-Severin 
care ne-a comunicat că 
lucrurile nu stau întoc
mai cum ni le-ați relatat, 
în luna respectivă ați 
fost just remunerat. A- 
dică cele 31 de ore care 
pretindeți că nu vi s-au 
plătit sint tocmai acelea 
cind ați lipsit de la ser
viciu pentru rezolvarea u- 
nor treburi personale. 
Cum se face, insă, că in 
scrisoare ați omis tocmai 
acest „amănunt" 7

celelalte trimiteri poștale 
ajung la noi cu întîrzieri 
de cite 4—5 zile sau nli le 
primim deloc. Conducerea 
acestui Oficiu poștal nu

știe oare că trimiterile 
poștale nu trebuie să cir
cule ta voia intimplării, 
iar corespondența nu poa
te fi lăsată pe mina ori
cui ?".

Fără îndoială că știe. 
Numai că nu procedează 
ca atare. De aceea, adre
săm această sesizare Di
recției județene P.T.T.R. 
Alba, al cărei răspuns 
sperăm că nu ne va fi în
mânat tot de un poștaș 
amator.

tn luna decembrie a anu
lui trecut, un magazin de 
prezentare și desfacere a 
mobilei. De-atunci, insă, 
acesta a fost desființat și, 
in locul lui, a apărut un 
magazin cu cadouri — 
„Moș Gerilă". Au tre
cut două luni de-atunci, 
„Moș Gerilă" nu mai este 
in actualitate, dar maga'- 
zinul de mobilă nu s-a re
deschis".

I-am fi sfătuit pe craio- 
veni să se adreseze unui 
alt asemenea magazin din 
oraș. Numai că din scri
soare. aflăm că in Craio
va nu mai există nici un 
alt magazin de'mobilă, ci 
doar un depozit situat in 
afara orașului (care func
ționează numai în cursul 
dimineții cind, in general, 
cumpărătorii sint la ser
viciu). țn această situație 
nu ne rămîne decît sâ 
cerem părerea Direcției 
comerciale județene. Ceea 
ce și facem.

reține cite 1 leu. ^Pen
tru sport" — ni s-a spus. 
N-avem nimic împotriva 
sportului — am argumen

Q

>a-

POȘTAȘUL 
AMATOR

„Scrisorile, telegramele, 
tiarele care sosesc prin 
poștă pe adresa locuito
rilor din cartierul „gară" 
— ne scrie N Ionescu din 
comuna Teiuș, județul 
Alba — sini înmînate des
tinatarilor de., poștași de 
ocazie (copii, t alertați 
C.F.R. și alții) și nu de 
factorul poștal. Din a- 
ceastă cauză, scrisorile și

„MOȘ GERILĂ" 
SĂ FIE VINOVAT?

„In orașul nostru — ne 
scrie Ioan Alexa din Cra
iova — a ■funcționai, pînd

ÎN SUNET 
DE FANFARĂ...

„De mai mulțt ani, în 
uzina noastră s-a încetă
țenit o practică : fiecărui 
salariat i se reține din 
leafă cite l (eu pentru 
cheltuielile necesare fan
farei întreprinderii — ne 
scrie un grup de munci
tori de la uzina mecanică 
din Cuglr. N-am fi avui 
nimic împotrivă, cu ații 
mai mult cu cit, la drept 
vorbind, 1 leu de fiecare 
este o nimica toată și, pe 
de altă parte, dorim cu 
toții să avem o fanfară 
bună. Ceea ce ni se 
pare, însă, nelalocul lui 
este procedeul in sine 
al reținerii din sala
riu a banilor. Văzîndu-se 
că această practică „mer
ge", de la 1 ianuarie a. e. 
ne-am pomenit că ne mai

tat noi — sint mulți ama
tori de sport, care vor să 
sprijine cu dragă inimă 
mișcarea sportivă din uzi
nă, dar pe căi normale, 
prin asociația sportivă fi 
in condițiile in care li se 
cere in prealabil, consim- 
țămîntul. Pentru că una 
este să dai de bunăvoie și 
cu totul alta să ți st o- 
prească automat din sa
lariu Mîine-poimîine cine 
știe ce motiv de reținere 
se mai ivește...".

Un grup de cetățeni din 
Mediaș, locatari ai imobi
lului din str. Feleac nr. 3 
ne scrie : „Deși a trecut 
mai bine de un an de cind 
blocul in care locuim a 
fost dat in folosință, ca
loriferele din apartamen
tele de pe scara a patra 
nu funcționează nici a- 
cum cum trebuie, după 
cum n-au funcțional nici 
In iarna trecută. De a- 
ceea ne-am adresat, In

nenumărate rinduri, în
treprinderii de gospodărie 
orășenească, întreprinde
rii de construcții montaj 
Mediaș șt altor factori 
răspunzători, aducindu-le 
la cunoștință această stare 
de lucruri. Și, după 5 luni 
de insistențe, întreprinde
rea de construcții s-a ho- 
tărit să dea curs sesizării 
noastre. Cum 7 Veți ve
dea îndată. într-o zi 
ne-am pomenit cu trei in
stalatori. Au mers din a- 
partament în apartament ; 
își notau, bifau. Au de
montat apoi conducta de 
apă caldă, au curățat-o, 
au montat-o la loc și au 
plecat. Dar 
au rămas, 
reci. Din 
noastre la 
de gospodărie orășeneas-

apartamentele 
în continuare, 
nou apelurile 

întreprinderea

...Șl PLECAȚI 
AU FOST

la întreprinderea... In 
au venit 
De data

că, 
ianuarie 1970 
alți instalatori, 
aceasta patru. Au notat și
ei, au bifat, au demontat, 
au... Și plecați au fost. 
Ce-or fi raportat acești 
meșteri la întreprinderea 
care i-a trimis ?“. Mihai IONESCU

4*
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CONSILIULUI DE MINIȘTRI
privind experimentarea noului

sistem de salarizare și majorarea

salariilor

HOTARiRI ALE

PERSONALULUI
DIN APARATUL
MINISTERELOR

SI CELORLALTE
unor salarii substan- 

decît cele obișnuite 
artistice de o valoare

ORGANE CENTRALE
Printr-o hotărîre a Consiliului de 

Miniștri s-a aprobat, cu începere de 
la 1 martie 1970, experimentarea nou
lui sistem de salarizare și majora
rea salariilor personalului din apara
tul ministerelor și celorlalte organe 
centrale. Prevederile hotăririi se a- 
plică și personalului din unitățile cu 
statut de centrală la care nu s-a in
trodus pînă acum noul sistem de sa
larizare.

Potrivit prevederilor hotăririi, sa
lariile personalului din aceste acti
vități se majorează în medie cu 10 
la sută ; împreună cu majorarea sa
lariilor mici efectuată anterior se a- 
sigură pe ansamblu o creștere medie 
de 11,1 la sută. De această majorare 
beneficiază un număr de circa 25 000 
de salariați, ale căror venituri anua
le vor fi mal mari cu peste 75 mili
oane lei.

Noua salarizare a personalului din 
administrația centrală, precum și din 
unitățile cu statut de centrală indus
trială are la bază principiile aplicate 
In întreaga economie i încadrarea pe 
funcții, salarii tarifare cu gradații, 
>por de vechime pentru activitate 
neîntreruptă în aceeași unitate, gra- 
iiflcații anuale etc. Salariile lucrăto
rilor, Indiferent de funcție, vor fi le
gate de modul de Îndeplinire a indi
catorilor de plan, a sarcinilor ce re- 
rin unității și fiecărui salariat 
parte.

Prin Introducerea noului sistem 
Salarizare și majorarea salariilor 
sdministrația centrală și unitățile 
Statut de centrală se realizează o mai 
|ustă corelare a nivelului salariilor 
personalului din ministere, centrale 
ndustriale și întreprinderi, în raport 
le sarcinile, complexitatea muncii și 
•ăspunderea ce revine fiecăruia în 
ladrul economiei naționale.

Noul sistem de salarizare în aces- 
:e instituții prevede și o îmbunătăți- 
■e a nomenclatorului funcțiilor de 
tonducere șl de execuție, care expri- 
nă mai corect conținutul sarcinilor 
ii atribuțiilor ce revin fiecăruia. Tot- 
idată se creează noi posibilități pen- 
ru promovarea cadrelor în ierarhia 
uncțiilor de execuție în raport de 
itagiul în specialitate, experiența ob- 
inută în muncă și calitățile manifes- 
ate în îndeplinirea sarcinilor.

Sistemul de salarizare în adminis- 
rația centrală este astfel alcătuit în- 
:it aplicarea lui să contribuie la mo-’ 
(ilizarea lucrătorilor din ministere, 
ilte organe centrale, instituții și cen- 
rale industriale la sporirea răspun- 
lerii și operativității în îndeplinirea 
arcinilor, la creșterea competenței în 
ezolvarea problemelor, la îmbunătă- 
irea activității de îndrumare și1 con- 
rol al unităților subordonate. In acest 
el va fi sporit aportul aparatului ad- 
ninistrației centrale la eforturile de- 
mse de întregul popor pentru lnfăp- 
uirea programului trasat de cel 
le-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

In

de 
în 
cu

clase profesionale, obținute pe baza 
valorii artistice individuale. Ca și în 
celelalte sectoare ale economiei na
ționale, la salariile tarifare sint cite 
un număr de gradații la fiecare func
ție. Hotărirea prevede unele înlesniri 
pentru cazuri excepționale, în ceea 
ce privește promovarea în gradații 
sau acordarea 
țial mai mari 
pentru cadrele 
deosebită.

Salariile pentru muncitori și per
sonalul tehnico-administrativ din u- 
nitățile de artă și cinematografie sint 
stabilite la nivelul celor aplicate func
țiilor corespunzătoare din activități 
și ramuri comparabile.

O dată cu aplicarea noului sistem 
de salarizare .se vor lua măsuri me
nite să contribuie la o mai judicioasă 
folosire a cadrelor artistice și a tim
pului lor de lucru, stabilindu-se în 
acest sens sarcinile ce revin fiecăruia 
în raport cu necesitățile repertoriului 
sau, respectiv, cu producția de filme.

Remunerarea personalului din in
stituțiile de artă și cinematografie 
este nemijlocit legată de modul de 
îndeplinire a tuturor sarcinilor sta
bilite. Lucrătorii din unitățile de artă 
și cinematografie beneficiază, ca și 
ceilalți salariați, de gratificații a- 
nuale. Se prevăd, de asemenea, sti
mulente pentru realizarea unor spec
tacole de înaltă ținută artistică și de
pășirea încasărilor planificate, acor
darea de premii speciale pentru rea
lizatorii de filme cu conținut social- 
politic și valoare educativă deosebită1 
și alte măsuri de cointeresare a oa
menilor- de artă in rezultatele obți
nute de instituțiile la care lucrează.

Pentru oamenii de cultură și artă 
din instituțiile de spectacole și con- 

. certe, precum și din cinematografie, 
majorarea salariilor 
un puternic îndemn pentru realiza
rea unor spectacole 
înaltă ținută ideologico-artistică, me
nite să transmită mesajul și semni
ficația realizărilor obținute de po
porul nostru in construcția socialis
mului, sub conducerea Partidului Co
munist Român.

va reprezenta

și filme de o

Cu excepția unei singure uni 
tăți — uzinele 
toate . ' ,
PITALA și-au realizat sarcinile 
de plan care le reveneau în lu
nile ianuarie și februarie la pro
ducția globală industrială. Ast
fel, au fost realizate suplimentar 
385 tone laminate finite,' 6 473 
kW motoare electrice, 935 kVA 
transformatoare de forță, mij
loace de automatizare în valoa
re de aproape 11 milioane lei, 
8,5 mii mc prefabricate din be
ton armat, 84 tone articole sa
nitare din porțelan și faianță, 
mobilă în valoare de 2,4 milioa
ne lei, zeci de mii de tricotaje 
și alte produse. Din sporul de 
producție realizat, aproape 83 la 
sută s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii. Pe 
ansamblul industriei de stat, 
indicatorul productivității mun
cii a fost depășit cu 1,1 Ia sută. 
Față de nivelul anului trecut, 
creșterea productivității muncii 
este de 12,2 la sută.

Chimiștii țării au reușit să 
mențină ritmul ridicat de creș
tere a producției realizat în pri
ma lună a anului și in luna fe
bruarie. La sfîrșitul acestei pe
rioade, cifrele oglindesc nu nu
mai păstrarea sporurilor din ia
nuarie, ci, în unele cazuri, dubla
rea acestora, ca de exemplu Ia 
îngrășăminte cu azot, la care can
titatea realizată peste prevederi 
este acum de 13 000 tone. S-au 
mărit, de asemenea, cantitățile 
de produse obținute peste pre
vederi, in cele două luni, la 
sodă calcinată — 960 tone, poli
etilenă—380 tone. De Ia începu
tul anului au fost realizate pes
te plan mai mult de 10 000 an
velope, 250 tone negru de fum, 
100 tone cauciuc sintetic, peste 
160 tone fibre melana.

Pe ansamblul industriei petro
lului, în primele două luni ale 
anului volumul producției glo
bale a fost depășit cu circa 29 
milioane lei, iar productivitatea 
muncii în activitatea industria
lă a înregistrat o creștere față 
de plan de 1,7 la sută. Au fosl 
obținute peste prevederi 3 500 
tone benzină, I 100 tone diferite 
sortimente de petrol, 700 tone 
motorină, 4 600 tone uleiuri mi
nerale, 700 tone hidrocarburi 
aromatice și alte produse.

„.Electronica'1 —
întreprinderile din CA-

Pentru a asigura activi
tății productive o înaltă efi
ciență, colectivele uzinelor 
constructoare de mașini își 
axează eforturile cu perse
verență crescîndă spre rea
lizarea de produse de înaltă 
tehnicitate, care înglobează 
o însemnată valoare nou 
creată. Totodată, moderni
zării utilajelor din fa
bricația curentă i se con
feră un tot mai pronunțat 
caracter de continuitate, in 
așa fel îneît tehnicitatea și 
utilitatea lor să sporească 
pe măsura creșterii exigen
țelor beneficiarilor, iar pe
ricolul rămînerii in urmă 
față de evoluția rapidă a 
tehnicii să fie, practic, 
prevenit.

Mulți proiectanți din a- 
ceastă ramură privesc cu 
ochi critici și analizează în 
spirit creator chiar și cele 
mai recente realizări, deși, 
de regulă, Indiferent că au 
fost concepute în țară sau 
că au fost asimilate in fa
bricație pe bază de licen
țe achiziționate din străină
tate, produsele noi ale in
dustriei construcțiilor ‘do 
mașini au calități evidente, 
sint competitive din toate 
punctele de vedere cu rea
lizările similare „de vîrf" 
existente pe plan mondial. 
Rezultatele pozitive cu care 
se soldează aproape fără 
excepții eforturile de con
cepție axate, în principal, 
pe eliminarea oricăror a- 
proximații sau rotunjiri 
„acoperitoare", pe promo
varea calculelor de dimen
sionare riguroase și îmbu
nătățirea parametrilor teh- 
nici-funcționali ai produse
lor confirmă, o dată 
plus, că nici licențele 
nici proiectele originale 
mare valoare, elaborate pe 
baza cuceririlor „Ia zi" 
ale științei și tehnicii, nu-i 
pot scuti pe proiectanți de 
amplificarea și intensifica
rea cercetărilor și experi
mentărilor proprii. Ca ata
re, intr-o serie de uzine, 
atit licențele cît și cele mai 
reușite proiecte proprii sint 
considerate a fi doar 
puncte de plecare pentru 
realizarea de produse din 
ce în ce mai perfecționate. 
Așa se face că majoritatea 
produselor a căror „pre
mieră" a constituit un mo
tiv de îndreptățită mîndrie 
pentru realizatorii Jor reu
șesc să-și mențină neștirbi
tă. de-a lungul anilor, pros
pețimea tehnică.

Merită să fie relevată. în 
această ordine de idei, evo
luția binecunoscutei loco
motive Diesel electrice, (un 
produs din capul locului de 
cea mai înaltă tehnicitate), 
pe care uzinele „Electro- 
ptitere“-Craiova și Uzinele 
de construcții de mașini 
Reșița o realizează, în 
comun, pe baza 
„Sulzer-Brown 
Initial, după cum 
relatat în presă, 
studierii aprofundate a do
cumentației tehnice de li
cență. specialiștii români

au îmbunătățit (cu acordul 
. firmei Iicențiatoare) siste

mul de bobinare a genera
torului principal al locomo
tivei, asigurind o creștere 
a siguranței in exploatare 
și a duratei de funcționare 
a acestui important agre
gat. Recent, acestei perfec
ționări i s-au adăugat mo
dificarea constructivă a re
gulatorului electric princi
pal, creșterea puterii nomi
nale de- la 2 100 CP la 2 500 
CP (prin perfecționarea 
motorului) și mărirea vite
zei de la 100 la 120 km/oră. 
Ințelegînd că menținerea 
neîntreruptă a gîndirii teh
nice novatoare la cea mai 
înaltă tensiune reprezintă

lipsită de sens și de 
teres. Pentru a da răspuns, 
să ne referim tot la exem
plul de mai sus. Incontes
tabil, judecată în sine, lo
comotiva Diesel electrică 
de construcție româneas
că este foarte bună, bucu- 
rîndu-se pretutindeni de a- 
precieri pozitive, justificate. 
Ea se realizează atit pen
tru dotarea transporturilor 
feroviare ale țării noastre, 
cît și pentru export. Iar 
livrarea acestui produs 
complex pe piața externă 
reprezintă, fără doar și 
poate, una dintre modalită
țile de valorificare supe
rioară a metalului (și nu 
numai a acestuia). Trebuie

bază de pornire, oerfecțio- . 
narea constructivă și di
versificarea în ritm accele
rat a motoarelor Diesel 
produse la Reșița și la uzi
nele „23 August"-București.

Iată, deci, că în activita
tea de modernizare-repro- 
iectare chiar și celor mai 
activi proiectanți li se poa
te cere ceva în plus, bună
oară să determine o creș
tere a exporturilor printr-o 
mai perseverentă orien
tare spre adîncirea diversi
ficării produselor.

Din cele de mai sus nu 
trebuie să se înțeleagă 
nicidecum că uzinele con
structoare de mașini n-ar 
produce nici un fel de uti-

în 

do
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licenței 
Bovery“. 
s-a mai 
pe baza

In instituțiile
DE ARTĂ

Șl CINEMATOGRAFIE
Consiliul de Miniștri a aprobat, cu 

icepere de la 1 martie 1970, experi
mentarea noului sistem de salari- 
are și majorarea salariilor persona- 
îlui din domeniul artei și cinema- 
ografiei.
Salariile lucrătorilor din aceste sec

tare se majorează, potrivit preve- 
erilor hotăririi, cu 11,9 la sută, care, 
npreună cu majorarea salariilor 
mici ce a avut loc în anul 1967, asi- 
ură o creștere totală de 13,1 la sută, 
le această majorare beneficiază un 
umăr de peste 25 000 de salariați, ale 
ăror venituri anuale sporesc cu circa 
0 milioane lei.
Salarizarea lucrătorilor din dome- 

iul artei și cinematografiei se face 
upă principiile aplicate în celelalte 
amuri ale economiei, cu adaptările 
orespunzătoare specificului activită- 
:1 din aceste sectoare. Pentru func- 
iile de conducere se prevede dife- 
ențierea salariilor tarifare pe genuri 
e artă și categorii de unități, iar 
entru restul personalului artistic di- 
erențierea pe genuri de artă și pe

TREBUIE SA

In cazul oricărui produs 
principala modalitate de 
prevenire a demodării și 
îmbătrînirli, proiectanți) 
celor două uzine și ai unor 
institute departamentale de 
specialitate au reușit, deci, 
să aducă chiar și acestui 
produs de înaltă tehnicitate 
și mare complexitate 
teva îmbunătățiri 
țiale. Este un 
care pledează în mod coi 
vingător pentru cuprind' 
rea în sfera reproiectârilor 
a tuturor oroduselor, indi
ferent de gradul lor de 
tehnicitate.

..Bine, bine — ni s-ar 
putea replica în legătură 
cu cele de mai sus — dar 
ce s-ar mai putea face în 
plus în cazul unor , mașini 
și utilaje ai căror indica
tori și performanțe au fost 
menținute in permanență la 
nivelul celor mai reușite 
produse similare din stră
inătate ?“

întrebarea n-ar fi deloc

cî-
substan- 

argument 
mod con- 

ie-

potrivit 
a 

în 
nu 
lo
de

spus însă că, 
prognozei conjuncturale 
pieței internaționale, 
următorii ani la export 
se vor mai cere numai 
comotive de 2 100 sau 
2 500 CP, ci și diferite alte 
variante cu puteri de pînă 
la 1 500 CP sau în jur de 

4 000 CP. Or, de rea
lizarea unor asemenea ti- 
podimensiuni, derivate din 
cea inițială și care să co
respundă celor mai diverse 
preferințe ale unor virtuali 
beneficiari externi, specia
liștii s-au ocupat fără con
vingere. destul de timid 
Este-necesar, cu alte cu
vinte, ca diversificarea .a? 
cestui produs . reușit să se 
intensifice în funcție de 
conjunctura pieței externe, 
de subsortimente’e care 
prezintă pe plan mondial 
anumite „locuri înguste", 
deci pentru care există sau 
se întrevede o cerere po
tențială. Ceea ce presupu
ne, înainte de toate, ca

/

laje de nivel tehnic, mo
dest. In total contrast eu 
cele relatate mai sus și, în 
general, cu eforturile care 
se depun pentru ridicarea 
continuă a performanțelor 
tehnice și funcționale ale 
mașinilor și utilajelor, in 
nomenclatorul de produse 
al construcției de mașini 
se mențin anumite sorti
mente a căror concepție și 
realizare 
prin 
mult 
lor 
oră" 
ducătoare de peste 
tare, cu. performanțe care 

.-.bat pasul pe loc de. ani de 
zile, fără ca cineva să-și 
pună, totuși, cu suficientă 
răspundere, problema 
nierii lor la nivelul
mai reușite produse simi
lare din străinătate. Ne 
referim la anumfte utilaje 
pentru turnătorii. Pe baza 
unor proiecte elaborate de

nu se remarcă 
nimic valoros, cu 
în urma realizări- 

similare „de ultimă 
ale unor firme' pro- 

ho-

ali- 
celor

Institutul de cercetări teh
nologice pentru construcția 
de mașini din Capitală 
(I.C.T.C.M.), uzina „Inde- 
pendența“-Sibiu produce — 
la cerere — mașini de exe
cutat miezuri prin împuș
care, mașini de format cu 
cap aruncător, cubilouri și 
cuptoare de inducție. De la 
comandarea unui asemenea 
agregat și pînă la livrarea 
lui trecînd, de regulă, doi- 
trei ani, iar execuția făcîn- 
du-se „orbește", adică re- 
petîndu-se identic de-a 
lungul anilor — uzina ne- 
fiind specializată în con
strucția unor asemenea u- 
tilaje — chiar și cînd se 

■pornește de la proiecte mo
dern concepute se ajunge 
Ia produse demodate, uzate 
moral din clipa în care sint 
date în funcțiune.

Ce cusururi au, în mod 
concret, aceste utilaje ? Mai 
întîi, o precizie de lucru 
inferioară celei a pro
duselor de acest gen reali
zate de unele firme din 
străinătate. Pe urmă, o uti
litate — practic — minimă : 
pentru că nu sint însoțite 
de părțile auxiliare nece
sare pentru mecanizarea o- 
perațiilor secundare, pentru 
că nu pot fi integrate în 
anumite linii tehnologice 
de turnare și nu sint nici 
suficient de rezistente la 
condițiile de lucru grele din 
turnătorii, mașinile de mie- 
zuit și cele de format mal 
mult stau decît produc. Lu- 
crîndu-se, 
cu utilaje 
destă, pe 
manoperă, 
irosesc și 
de metal, 
adaosurile . 
turnare practicate în pre
zent s-ar reduce cu 5 
la sută — performanță 
pe deplin realizabilă prin 
punerea la punct a pro
ducției autohtone de uti
laje pentru turnătorii — 
într-un singur an s-ar pu
tea economisi nu mai pu
țin de 50 000 tone de 
metal. Oare acest argu
ment nu-i pune, el singur, 
pe gindurl pe tovarășii din 
Direcția generală a dezvol
tării ramurii și investiții 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, de 
care depinde, in primul 
rînd, soluționarea proble
mei ?

Aspectele semnalate în 
rîndurile de 
cu pregnanță 
tă ’ '
nării activității 
iectare și 
produselor.
necesar ca 
reunite, uzinele, centralele 
industriale, institutele de
partamentale de cercetări 4 
și proiectări să asigure tu
turor mașinilor și utilajelor 
românești o largă diversifi
care, caracteristici tehnico- 
economice competitive cu 
ale celor mai reușite reali
zări similare din lume.

însă, manual sau 
de precizie mo- 
lîngă risipa de 

în turnătorii se 
uriașe cantități 
Dacă, bunăoară, 
tehnologice de

față scot 
în eviden- 

necesitatea perfecțio- 
.......................de repro- 

modernizare a 
Este absolut 
prin eforturi

Ing. Adrian PRODAN
★

Tot cu începere de la 1 martie s-a 
aprobat experimentarea noului sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor personalului din unitățile ju
dețene ale Arhivelor de Stat, din 
unele unități ale sectorului de asi
gurări sociale, din aparatul local al 
unor organizații și Instituții cu carac
ter obștesc.

Potrivit prevederilor hotărîrilor 
Consiliului de Miniștri, cotele de ma
jorare a salariilor lucrătorilor din 
aceste activități sint cuprinse între 
9,3 și 11,3 la sută.

Salarizarea se va face și in aceste 
sectoare după principiile ce se aplică 
în întreaga economie, cu adaptările 
corespunzătoare specificului lor, ur- 
mărindu-se sporirea cointeresării ma
teriale a lucrătorilor în îmbunătăți
rea activității de îndeplinire a sar
cinilor ce le revin din hotărîrile de 
partid și de stat.

(Agerpres) Șantierul naval Galați. Vase în stadiul de finisare la cheiul de armare Foto S. Cristian
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LA SEMNALELE ZIARULUI
PROMISIUNEA FURNIZORULUI 

A OMIS „RĂSPLATA"

în articolul intitulat „Cu un efort susținut să 
urgentăm punerea în funcțiune a capacităților 
de producție restante", publicat în ziarul 
„Scinteia" din 14 februarie a.c., se arăta că în
ceperea fabricației la unele capacități ale noii 
Fabrici de produse lactate de la Craiova întîr- 
zie din cauza defecțiunilor survenite la anu
mite utilaje produse la uzina „Tehnofrig" Cluj.

In legătură cu acest fapt, conducerea uzinei 
clujene ne informează i „In baza contractului 
nr. 144/5 din 7 noiembrie 1969 ne-am angajat să 
montăm și să punem în funcțiune cele trei linii 
de îmbuteliat lapte și iaurt pînă la 31 martie 
1970. Prima linie de îmbuteliat a început roda
jul la 23 decembrie 1969, linia a doua la înce
putul lunii februarie a.c., iar a treia linie va 
intra în funcțiune la începutul lunii martie a.c.

Cu ocazia rodajului, a reglajului și a probelor 
tehnologice sint inerente unele spargeri de sti
cle, dar procentul se încadrează în limitele ad
mise. Volumul de spargeri de sticle putea fi 
diminuat dacă utilajele componente ale liniilor 
ar fi fost depozitate corect pe rampă și introdu
se cu grijă în hala de producție. în realitate, 
ele au fost descărcate în curte, ca orice mate
rial de masă, fiind supuse intemperiilor. 
Aceste manipulări ale utilajelor la bene
ficiar s-au resimțit și în probele tehnolo
gice, utilajele prezentînd dereglări și deformații 
în spațiu, ceea ce a prelungit durata probelor 
tehnologice și a reglajelor,. Cu toate că, din in
formațiile primite de la echipa noastră aflată 
la Craiova, cît și din relatările personalului de 
îndrumare și control care ,a verificat periodic 
acest șantier, nu a rezultat o stare de fapt de 
genul celei semnalate de beneficiar în articol, 
am trimis un organ de control din uzină pentru 
a analiza împreună cu specialiștii Combinatului 
de industrie alimentară Dolj stadiul lucrărilor 
și măsurile care se impun pentru respectarea 
dării în funcțiune pînă la 31 martie a.c. a

celor trei Unii, conform contractului mai îna
inte menționat".

Acest lucru l-am urmărit șl noi în articolul 
respectiv • ca specialiștii celor două unități să 
dezbată, dar mai ales să pună neîntîrziat la 
punct defecțiunile survenite în timpul rodajului 
utilajelor și probelor tehnologice. Am mai dori 
să aflăm ce „răsplată" merită cei care au dezin- 

unei'format conducerea uzinei clujene asupra 
situații care nu putea fi pusă la îndoială.

„ÎNFRUNTAREA ACADEMICĂ" 
ÎN FAZA EXPLICAȚIILOR

a scurta la maximum pregătirea fabricației 
noului uscător".

Deci, înfruntarea „academică" a ajuns în faza 
explicațiilor. Explicații urmate de promisiuni. 
Dar pe ce se bazează ele ? Căci, în locul unor 
măsuri clare menite să susțină afirmația că 
acest utilaj va fi executat la termenul prevăzut 
în contract, ni se enumera greutățile prin care 
trece întreprinderea fui-nizoare. Mai mult, nu 
este clarificată soarta proiectului tehnic al aces
tui uscător. în pofida asigurărilor date, răspun
sul primit nu este convingător. Așteptăm ur
marea.

(Urmare din pag. D

în județele 
Argeș și 
pe culturi, 
mijloacele 

în interesul unită- 
ca

Bihor, 
altele, 
nu se 

pentru

Execuția unui uscător rotativ de către uzina 
de utilaj greu „Progresul" din Brăila a stîrnit 
mai bine de o jumătate de an o susținută pole
mică între furnizor și beneficiarul acestui utilaj, 
polemică care s-a extins și la nivelul forurilor 
de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei Materialelor 
de Construcții. Pozițiile Ireconciliabile ale „corn; 
batanțllor" aduseseră problema fabricării acestui 
utilaj într-un punct mort. Beneficiarul afirma 
că o dată livrat proiectul tehnic, obligațiile sale 
legale au luat sfîrșit, în timp ce furnizorul pre
tindea, nici mai mult, nici mai puțin, proiecte de 
execuție. Nota „înfruntare academică" -apărută 
în ziarul „Scinteia" semnala prelungirea exage
rată a acestei costisitoare dispute.

Cu cîteva zile în urmă am primit un răspuns 
din partea tovarășului Gheorghe Munteanu, di
rectorul general al uzinei „Progresul" Brăila. 
In scrisoare, d-sa reface istoricul controversei 
iscate în jurul uscătorului rotativ, după care 
arată ; „Forurile tutelare ne-au cerut să con
tractăm și să urgentăm execuția uscătorului, 
cererile beneficiarului fiind legale. Dar ace
leași foruri nu cunoșteau că proiectul tehnic 
trimis de beneficiarul cuptorului rotativ nu a 
sosit complet în uzină". In continuare se arată 
că, „deși uzina are sarcini foarte mari pe linia 
planului tehnic, care depășesc capacitatea de 
proiectare, vom depune toate eforturile pentru

CU 'NCETUL SE FACE OȚETUL 
— Șl, PROBABIL, ATELIERUL

După publicarea la rubrica „Contraste" a 
notei intitulate „Cu ’ncetul se face oțetul, 
dar nu și atelierul", la redacție a sosit un răs
puns din partea conducerii Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești Harghita, in care 
«e arată : „Proiectul de execuție a atelierului 
de tîmplărie din Miercurea Ciuc a fost refăcut 
de două ori din cauză că proiectantul l-a con
ceput inițial fără instalația de apă și canalizare, 
fără grup social, hală de uscătorie, casa cicloa- 
nelor, instalație de ventilație, racord electric 
etc. Ulterior, cînd au fost incluse și luorările de 
mai sus, valoarea documentației s-a ridicat la 
2,8 milioane lei. La rîndul lui, beneficiarul lu
crării a neglijat coordonarea execuției, pentru 
care motiv au fost luate măsuri disciplinare îm
potriva celor vinovați. Recent, a fost înființată 
cooperativa „Constructorul", care a detașat pe 
șantierul atelierului de mobilă forță de muncă 
suficientă, ceea ce a permis accelerarea ritmu
lui de lucru. Conform graficelor de lucrări, 
atelierul de tîmplărie va fi pus în funcțiune par
țial pînă la sfîrșitul trimestrului III a.c. Vom 
pune în funcțiune și anexele necesare. Terme
nele sint stabilite pe baza unei analize temeini
ce și vor fi respectate întocmai". *

telor de pompare. 
Satu-Mare, Ilfov, 
deși apa băltește 
utilizează toate 
scurgerea ei. Este
ților agricole, al cooperatorilor, 
după oe au cheltuit mijloace mate
riale și forță de muncă la pregătirea 
terenului Și la 
sul de lucrări 
ției normale 
unei producții 
trucît băltirea 
nuarea sau chiar la compromiterea 
culturilor, este necesar controlul zil
nic al suprafețelor de teren depre- 
sionare și microdepresionare, astfel 
ca să poată fi luate măsuri operative 
pentru eliminarea excesului de apă 
de pe fiecare hectar.

O dată cu zvîntarea terenului, po
trivit indicațiilor specialiștilor, tre
buie să se aplice lucrările de îngri
jire a culturilor, în mod diferențiat. 
Tâvălugirea, spre exemplu, poate 
avea un însemnat efect pozitiv nu
mai în condițiile cînd semănăturile 
ies descălțate din iarnă, pentru a 
repune plantele în contact cu solul. 
Foarte important este ca specialiștii 
să controleze cu atenție culturile 
pentru, a depista eventualii dăună
tori, luîndu-ss măsuri imediate de 
combatere a acestora în caz de apa
riție.

Din informațiile sosite la redacție 
rezultă că o serie de cooperative 
agricole din județele Satu-Mare, Te
leorman și altele nu au asigurate în 
întregime semințe din prima urgență 
ca > lucerna, mazăre, ovăz și altele. 
Dar dacă unele semințe lipsesc, al
tele există în bazele de recepție. Din 
1 500 tone semințe de ovăz aflate în 
bazele întreprinderilor pentru valori
ficarea cerealelor, pînă în ziua de 2 
martie au fost transportate în coo
perativele agricole numai 977 tone, 
la mazăre, cantitatea netransportată 
reprezintă 1 130 tone, iar la orzoaică 
813 tone. Pentru a nu se ajunge la 
întîrzierea însămînțărilor și la dimi
nuarea 
pleteze 
cuiască 
ta tiv.

în unele județe se constată 
acest an insuficiența cartofilor 
sămînță. Pînă în prezent, în coope
rativele agricole din județul Dolj 
s-au asigurat numai 24 la sută din 
cartofii pentru plantare, în județul

semănat, să facă plu- 
indispensabil vegeta- 
a plantelor, obținerii 
sporite de grîu. In- 
poate duce la dimi-

recoltei trebuie să se 
stocul de semințe, să se 
cele necorespunzătoare

com- 
înlo- 
cali-

și în 
de

VÎIcea — 42 la șută, Caraș-Severin 
— 35 la sută, Prahova — 54 la sută. 
Este adevărat că ‘ pe ansamblul coo
perativelor agricole există 90 la sută 
din cantitățile prevăzute. Dar cartofi 
timpurii se consumă peste tot și, ca 
atare, trebuie să se urgenteze procu
rarea celor necesari plantării. Pentru 
a satisface în mai bune condiții ce
rințele de cartofi timpurii și în condi
țiile prelungirii timpului nefavorabil 
plantării în cîmp, se recomandă pre- 
încolțirea cartofilor, folosindu-se în 
acest scop solariile, unele magazii șl 
orice fel de încăperi care pot fi ușor 
încălzite și luminate. Aplicarea acestei 
metode este atit în interesul consuma
torilor care preferă cartofi noi cît mal 
de timpuriu, cît și în interesul unități
lor agricole, care obțin producții șl / 
venituri sporite.

în aceste zile, în unitățile agricole 
continuă lucrările în legumicultură t 
amenajarea solariilor, însămînțările 
și repicatul în răsadnițe. Pînă la 28 
februarie, cooperativele agricole au 
realizat 83 la sută din prevederi la 
însămînțarea în răsadnițe. Rămîneri 
în urmă se constată la această lu
crare în județele Olt, Caraș-Severin, 
Vaslui și altele. O serie de coopera
tive agricole au dobîndit o bună ex
periență în obținerea legumelor tim
purii din solarii. Pe această bază s-a 
prevăzut ca anul acesta să se con
struiască noi solarii pe 660 hectare. 
Pînă la 28 februarie aceste prevederi 
au fost realizate în proporție de nu
mai 59 la sută. Cele mai mari întîr- 
zieri se constată în județele 
Argeș, Timiș. Or, 
cu promptitudine 
sumate, pentru a 
la îmbunătățirea
legume a populației, este necesar, în 
primul rînd, ca măsurile de maximă 
urgență prevăzute să fie aplicate 
punct cu punct.

în puținele zile care au mal rămas 
pînă la declanșarea lucrărilor în 
cîmp, organele agricole să-și depla
seze centrul de greutate al activi
tății în unități, să se ocupe direct și 
nemijlocit de rezolvarea problemelor 
ce se ivesc, să manifeste spirit de 
inițiativă în soluționarea acestora, să 
asigure sprijinul și îndrumarea com
petentă a cooperativelor agricole pen
tru ca lucrările de sezon, pregătirile 
în vederea însămînțărilor să se efec
tueze la un nivel corespunzător.

Arad, 
pentru a răspunde 
angajamentelor a- 
contribui din plin 
aprovizionării cu
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proporțional,

iperelor ro- 
:at de R.M. 
anului mo- 
continuarea

că 
unor 

lispreț".

spa- 
pro-

Tendințele mereu mai numeroase 
nanului, a 
fi decît Im- 
esc, neîndo- 
s .explicabil 
1 sociologiei 
.mentelor, e- 
re o trăim, 
oderne, toa- 
■mă panora- 
>are de pro- 
:ncapă omul 
lentele și f- 
le a totaliza, 
ă și presn- 
îen de nia- 
uale.
estinul pro-

prozei scurte
de creație literară au 
ititorilor și a criticii o 
italizare a romanescu- 
oastră. In afara consa- 
-îmul romanului s-au 
ori aparținînd genera-

R. Popescu, Fănuș Neagu sau Vasile 
Rebreanu dovedesc un fericit dua
lism prin cultivarea romanului, nu
velei, schiței și povestirii. Alături de 
consacrați, se remarcă promițătoare 
debuturi ale tinerilor.

Originalitatea și caracterul inedit 
al romanului Princepele au pus, a- 
parent, în umbră, un alt recent vo
lum al lui Eugen Barbu, Martiriul 
Sfintului Sebastian. E surprinzător 
cit lirism și delicată observație adu
nă autorul în aceste pagini, unde 
portretele sînt realizate în filigran, 
cu finețe și pătrundere. Sînt în Mar
tiriul Sfintului Sebastian cîteva bu
căți antologice ale genului scurt ro
mânesc.

Recenta carte a lui D. R. Popescu, 
romanul „F“, mi se pare unul din 
cele mai evidente exemple ale prac
ticii originale și reînnoite a sec
vențelor. Frapante sînt nu atît mij
loacele utilizate, ci construcția să- 
vîrșită cu harul rar al mitizării în 
accepție modernă, unde părțile de 
proză „polițistă" devin mituri ale u- 
nor lumi adine omenești.
. E limpede azi faptul că plăsmuiri
le nemspirate din

nete de vedere

șcare,
unitare,

Adeseori, 
povestirea, 

ontinuă să 
>ne specifice 
ce mai largi, 
e argumente 
ii romanului 
:ă zodia pro- 
șit. Peisajul 

și al ce- 
•înd izbînzi 
păstrează în 
ir autori sau 
nse ca 
irtuțile

s-a 
cri- 

uspic\. , nu 
m dezinteres 
iduse de fap- 
riitori încer- 
nuă să prac- 
iplinire este- 

și nuvela, 
tatea deose- 
Irtează pe 
rrtă ? Aceas- 
■ o adevărată 
îbuie să fie 
iține, în ges- 
izări succin- 
âtuind o în- 
cosmos nu e 

reu de ex- 
reali tatea

a prinde e- 
. foarte gră- 
sugestie, iz

bitoare a u- 
a unui fapt 
Admiratori 

;ă respirație 
ismului vă- 
;ă de struc- 
Intr-o scri- 
.67, Marx îl 
tească nea- 
loscută și 
ilzac, deoa- 
s d’oevres". 

caragia- 
rept cuvînt 
la unor e- 
sonale, In- 
ivinescu le 
a dureroa- 
.. „perle", 
nă dove- 
:ă în fața 

autorului 
e numește 
re", o si
ngură tră- 

într-ade- 
linie tre- 
:hivoc, cu 
ăr.
mânești e 
t direcția 
epică au 
a Slavici, 
iebreanu, 
•tion, Vi- 
e întinse 

fresce romanești, admirabile „ilumi
nări" de-o clipă, scrise la înalte in
tensități afective. Scriitori ca Brătes- 
cu-Voinești orj Bassarabesctl și-au 
făurit chiar un destin artistic din a- 
cest gen.

1 peisajul actual al literaturii 
stre, prozatori de adîncă substan- 
ca Marin Preda, Eugen Barbu, D.

experiențe proprii 
dau atît în poe
zie, cit și în pro
ză, asociații ob
scure de cuvinte, 
formulări artifici
ale. Sînt întîlnite 
destul de frec
vent aplicări ste- 
reotipe în sfera 
romanului, a unor 
care fragmentea- 

favoarea hazardului.
mijloace hibride 
ză epicul în .. . .
Claritatea ideii, autenticitatea senti
mentului, expresivitatea sînt calități 
care fac din proza scurtă un lim
baj al esențelor. Aceasta nu înseam
nă că visul, fantezia sau mitul sînt 
excluse din limitele ei. Autor al ro
manului Casa, de sorginte țipi' tran
silvăneană, telurică, prin nuvela Că
lăul cel bun și prin volumul Țiganca 
albă, Vasile Rebreanu explorează cu 
procedee inedite o zonă străveche a 
conștiinței artistice românești. Visul 
— turn fragil ridicat între hotarele 
realului și ale „băsmuirii" propriu- 
zise, e lumea în care intră prin „guri 
de plai", ca să folosesc o metaforă 
blagiană, eroii prozatorului. Prozele 
scurte din volumele sale ultime îl si
tuează pe Vasile Rebreanu pe linia 
bunei tradiții a basmului popular, 
tălmăcit în simboluri, dobîndind a- 
dîncimi psihologice moderne.

Orice operă reflectă o realitate în 
devenire, o „năzuință" spre ea. Sub 
acest unghi, proza scurtă dobîndește . 
un caracter specific. Proza scurtă tre
buie să fie un spațiu revelator, o in
tersecție a faptelor de 
tensitate, străfulgerare 
realitate, cu putere de 
fărîmă vie de plasmă

Definirea de către
mea liricii a unor „eternități de-o 
clipă" e aplicabilă și prozei. Critica a 
depășit de mult vechea teorie natu
ralistă a genurilor. Desigur, asemenea 
clasificări didacticiste nu corespund 
realității Pe drept cuvînt, Călinescu 
Ironiza pedanteria celor ce împart 
literatura în unități invariabile, după 
legi fixe, fiind încredințați că „poezia 
lirică e una, cea epică e alta, nuvela 
e nuvelă, romanul e roman". Mai mult 
încă ’ „în realitate — adaugă Căli
nescu — nu există decît teoreticește 

un gen strict al romanului".
Că proza scurtă ar fi un gen mi

nor e desigur o prejudecată anacro
nică. Tn lumea realității noastre so
cialiste, „momentul" dobîndește noi 
dimensiuni. Din faptele de fiecare zi, 
din gesturile intime, din trăirile 
cotidiene, din nenumărate „eternități 
de-o clipă" se cristalizează biografii
le, se compun destinele și istoria 
unui popor. Scriitorul nu poate să nu 
fie receptiv la asemenea realități, iar 
schița, povestirea, nuvela sînt specii 
prin care viața poate să parcurgă, 
prin modalitatea specifică a literatu
rii, drumul către cititor.

maximă in- 
adîncă de 
generalizare, 
epică.
Pillat în lu-

• Mireasa era în negru: PATRlX
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
O Visul domnului Gentil: REPU
BLICA - 9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Adio, Texas!: LUCEAFĂRUL —
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19;
21.
O Te iubesc, te Iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45; ", "
O Exnlozle în munți
— 8,3'0; 10,45; 13: "
MODERN — 
18,15; 20,30.
• Ghici cine 
PALATULUI 
lete — 3198), 
11; 13,15; 15,45; 
LODIA — 8,45;

14; 16.15; 18,45; 21.
- VICTORIA 

15,30; 18; 20,30, 
9,15; 11,30; 13,45; 16;

vine Ia cină?: SALA
— 17,15 (seria de bl- 
CENTRAL — 8,45;

18,15; 20,45, ME
II; 13,30; 16; 18,30;

21.
• Setea! LUMINA — >,30—16,18 In 
continuare; 20.
e Program pentru eopHs DOINA
— 9; 10.
• Kekec cel Isteț! DOINA —
11,15; 12,30; 13,45.
• Baltagul: DOINA — 16; 18,15;
20.30.
• O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 0—16,30 în con
tinuare.
• Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 19 ; 21.
• Fantomas se dezlănțuie: CINE
MATECA (sala Union) — 10; —• 
14.
• Comisarul X șl „Panterele
bastre": FEROVIAR — 8,30;
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA 
9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21. 
FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9,45; 12,15:
14,45: 17,15; 20.
• Căsătorie prin mica publicita
te: FLOREASCA — 10; 13,30; 16; 
18,15: 20,30.

Stănîn pe situație: GRIVITĂ — 
9,30: 11.45; 16: 18.15: 20.30.

Testamentul doctorului Mabuse; 
ÎNFRĂȚIREA intre popoare 
15,15: 17.45; 20.
• Vă place Brahms?: BUZEȘTI —
15.30: 18.
• Străzile au amintiri: BUZESTI
— 20.30.
• Bărbați în deplasare; DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
• Simpaticul domn R ; BUCEGI
— 16 ; 18.15 ; 20,30. PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Valea păpușilor: UNIREA
15,30 ; 18 ; 20.30.
a O șansă dintr-o mie : LIRA 
15,30 ; 18 ; 20,15.
A Călugărita ; DRUMUL SĂRII 
15,30 ; 19, ARTA — 10,30—15,45 
continuare ; 19.15.
A La Nord prin Nord-Vest : FE
RENTARI — 15.30 ; 19.
O Noapte cu ceată : GIULEȘTI
— 15.30 : 18 ; 20.30.
a Corabia nebunilor: COTRO- 
CENI — 15.30 : 19.
A Femeia îndărătnică : CRlNGAȘT
— 15.30 : 18 : 20.15.
a Prea mic pentru un război a- 
tît de mare : VOLGA — 10—16 în 
continuare ; 18.15 ; 20,30.
• Păcatul dragostei : VIITORUL
— 15.30 ; 18, FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ! 20,15.
A Ultima lună de toamnă : VII
TORUL — 20.30.
• Don Juan fără voie : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
A Războiul domnițelor ; MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Ziua în care vin peștii : PRO
GRESUL — 20,30.

teatre

12;

al
ii;

în

Este ispititor să privești 
lucrurile omenești de sus. 
Fie că o faci de pe po
zițiile unei morale noi, care 
vrea să depășească ezitările 
și, în general, slăbiciunile 
omului, fie că le tratezi cu 
acidul tare al persiflajului 
subțire, căruia nu-i rezistă 
nimic. Dacă presupunem 
un autor hotărît să nu cru
țe absolut nici un tabu, pu
tem fi siguri că din toată 
umanitatea nu va rămîne 
decît el însuși în picioare. 
Nu poți avea dreptate tn 
fața cuiva care persiflează. 
Genul este dezarmant și, 
prin forța lucrurilor, mi
nor. Exisiă, de altfel, un 
tip de literatură fără prea 
mari ambiții, dizolvantă 
însă printr-o închidere a 
marii perspective umane, 
prin absolutizarea relativis
mului moral și artistio. 
Absolutul unei dogme mo
rale sau artistice este înlo
cuit printr-o incertitudi
ne absolută de același or
din. Ceea ce la urma urmei 
este dezolant și ineficient 
din toate punctele de vede
re.

Alexandru Mirodan, lan
sat mai de mult cu două 
piese neobișnuite pe atunci, 
Ziariștii și Celebrul 702, 
a revenit în actualitatea 
teatrală pe scena Teatrului 
Mic cu Primarul lunii ți 
iubita sa, iar pe scena Țea- 
trului Bulandra cu Trans
plantarea inimii necunoscu
te. Ambele titluri fac apei 
la evenimente recente, cu 
puternic ecou tn conștiința 
noastră, și ele atestă inspi
rația de tip ziaristic a 
autorului. Ceea ce n-ar 
constitui tn sine un păcat, 
dacă textul la care ne refe
rim în această cronică nu 
ar proba și facilitatea, gus
tul poantei în sine, al repli
cii. nu o dată sclipitoare, 
care sună agreabil și nas’e 
paradoxul ușor.

Primarul lunii și iubita 
sa imaginează o aseleniza
re în decursul căreia cei 
doi cosmonauți. interpretați 
de Victor Rebengiuc și Du
mitru Furdui, întîlnesc pe 
satelitul nostru natural fi
ințe inteligente, care însă 
nu înțeleg ce se petrece pe 
pămînt. Ușor agasați de in
discreția oamenilor, „luna
ticii" au hotărit să afl? ce 
se întimplă cu pămîntenii 
și au ajuns la concluzii 
destul de puțin măgulitoa
re. Evident, totul este un 
pretext străveziu pentru a 
pune în discuție funda
mente morale, pentru a a- 
naliza, în confruntarea cu 
„lunaticii", însăși viața u- 
mană. înțelegem foarte 
bine limitele genului. Cu 
toate acestea, problemele 
care se evocă pe scenă sînt 
prea grave pentru a nu de
păși limitele impuse de 
autor. Ele cedează de Ia 
sine. Furat de replică, au
torul nu simte gravitatea 
discuției pe care o provoa
că și păstrează textul în 
marginile „luării peste pi

cior". Toată piesa este, de 
fapt, o luare peste picior a- 
tît de radicală, incit omul 
din stal simte la un mo
ment dat că persiflajul îl 
privește direct și că n-are 
motive să rămînă pasiv. 
Autorul nu scapă nimic, re
plicile vizează principiile 
morale fundamentale, insti
tuțiile sociale cele mai di
verse — de la familie 
pînă la pușcărie — tex
tele în care s-a conside
rat că se exprimă umanita-

pui In discuție însăși uma
nitatea, cu uneltele teatru
lui ușor. Dacă păstrăm 
tot ceea ce ne spune 
autorul, oricît ar fi de 
neplăcut, fiindcă aceasta e 
condiția noastră, putem 
să-i aducem aminte că mă
reția omului constă tocmai 
în aceea că trăiește acut 
propriile sale contradicții, 
că a elaborat idealurile mo
rale și că nu e întotdeauna 
— din atît de diverse moti
ve, obiective și subiective —

PRIMARUL
LUNII 

SIIUBITASA 
de Alexandru Mirodan 

la Teatrul Mic

cronica dramatică

tea cea mai perfectă. Totul 
este supus unei ironii coro- 
zive'. Ori Alexandru Miro
dan a adoptat un procedeu 
al teatrului de revistă, obiș
nuit să violenteze specta
torul pentru a-i provoca 
reacțij elementare cu anu
me scopuri, ori s-a gînait 
că a suspenda pentru o cli
pă umanitatea și a o impu
ne unei necruțătoare bătăi 
de joc poate să trezească în 
sînul ei resorturi mai au
tentice. Ce se întimplă de 
fapt ? Ce ne spune nou au
torul ?

Greu de răspuns. Fiind
că și noi știm că arbitrarul 
este degradant, că orice fel 
de coerciție este nejustifi
cată, că oamenii se mai u- 
cid fără motiv, și ce motiv 
ar putea să existe ca să 
ucizi un om ? Știm că oa
menii nu se iubesc cit ar 
cere măreția clipei pe care 
o trăiesc într-o viață. Au
torul ne aduce aminte toa
te acestea de la începutul 
pînă la sfîrșitul spectacolu
lui, cu o unilateralitate ob- 
stinală. Este insă greu să

tn stare să le respecte. Sta
rea noastră este una de ten
siune tragică între aceste 
două realități. Nu este însă 
mai puțin adevărat că idea
lul în numele căruia vor
bește autorul, acela de pace 
și fericire, idealul iubirii 
între oameni este tocmai 
cel de care-și bate joc în 
cealaltă parte, atunci cînd 
este formulat de pămînteni, 
repetînd mecanic cuvinte
le care-1 exprimă Proce
deul este din punct de ve
dere artistic precar, replica 
se usucă și sună rău Fiind
că la urma-urmei nu dis
cutăm aici morala niesei. 
ci coerența ei adîncă, cea 
care o face să trăiască in 
ultimă instanță ca fapt de 
artă. Autorul s-a plasat în- 
tr-o zonă artistică ce se 
confundă cu umanitatea 
Aici profunzimea artistică 
nu poate veni decît din a- 
dîncimea umană- Una fără 
alta nu se poate. Al. Miro
dan a ales soluția cea mai 
facilă și a scris un text 
alb, fără emoție reală, fără 
vibrație, care a vrut să fie

inteligent șl a ieșit foarte 
sărac din acest punct de 
vedere. A repeta pe un ton 
lejer precepte, a le intro
duce mecanic în piesă, 
pentru a stîrni risul, sau a 
copia expresii gata făcute 
din limbajul uzual, dlntr-un 
jargon incert nu este desi
gur un semn de prea mare 
subtilitate a teatrului. Din 
dorința de epatare, replica 
frizează de altfel frivolita
tea. La un moment dat un 
cosmonaut o întreabă pe 
iubita primarului lunii dacă 
sînt căsătoriți. La care a- 
ceasta răspunde, fără a ști 
cum e pe pămînt: „vai, 
dar dimpotrivă, noi ne iu
bim". Mai departe una din 
Aline, fiindcă toate femeile 
se cheamă pe lună Alina, 
se plînge de soțul ei i „de 
cînd nu m-a iubit". Cit 
fapt de artă există în pro
blema „uniunilor libere" 
este greu de spus. Ciudat 
ni se pare însă că autorul 
dorește să facă o piesă nu
mai din enunțarea unor a- 
semenea probleme. Cred 
că nu a reușit. Această pie
să se poate spune, dar nu 
se poate juca, nu este vă
zută ca un spectacol, în 
care actorii se mișcă, tră
iesc, ș.a.m.d. De aceea re
gizorul Ion Cojar a avut o 
sarcină dificilă și este a- 
proape miraculos că a iz
butit să creeze totuși o am
bianță de spectacol, că a 
putut să impună actorilor 
un tip de expresie scenică. 
Cu stilul de scenariu radio
fonic al acestei piese a lui 
Al. Mirodan nu știu cine 
s-ar mai fi încumetat . să 
vadă un spectacol pe sce
nă. Regia este meritorie 
prin faptul că a găsit o ex
presie actoricească pentru 
această piesă. Ea este dis
cutabilă, dar totuși este, ce
ea ce mi se pare mult. Că 
Victor Rebengiuc și Dumi
tru Furdui au șarjat mai 
mult decît trebuia și că 
regizorul a văzut rolurile 
lor în contururi prea groa
se și fără nuanțele din re
gistrul oricărui actor este 
deja o discuție care depă
șește cadrele reprezentației 
cu Primarul lunii și iubita 
sa. Oricum, mișcarea sce
nică a fost sumară, cerută 
însă de text.

Actorii au recitat un text, 
așa cum cereau virtuțile 
sale pur verbale. George 
Constantin a mai adăugat 
un plus din dezinvoltura sa 
curentă, iar Monica Ghiuță 
un ambiguu farmec perso
nal Scenografia lui Ștefan 
Hablinski a făcut apel la 
recuzita senzațională a zbo
rurilor cosmice, pă.,trînd 
totuși măsura. In ansamblu, 
spectacolul de la Teatrul 
Mic pare un lucru făcut pe 
nerăsuflate, avînd ceva din 
acuitatea jurnalismului 
scenic, a revistei pe teme 
actuale, dar și diletantis
mul unor asemenea între
prinderi.

Aurel Drago? MUNTEANU

■FAPTUL
! DIVERS

• Opera Română : Petrușca; 
Mandarinul miraculos ; Sărbătoa
rea primăverii — 19,30.
• Teatrul de operetă : Țara au- 
rîsului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30; (sala "
19,30.
• Teatrul de
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Transplantarea inimii 
necunoscute — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Purlcele în ureche 
— 20.
a Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 15,30 ; Primarul lunii 
și iubita sa — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace
— 19,30 ; (sala Studio) : Ce scurtă e 
vara — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co- 
coșelul neascultător
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Bandiții din Kar- 
demomme — 15.
m Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Boeing- 
Boeing — 17 ; Nu te lăsa Stroe !
— 20; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Nicuță... Ia Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă si comedie
„Ion Vasilescu" : „Floare de 
cactus" — 19,30.
O Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : 
viața, muzica și noi — 20.

Studio): Travesti

comedie : Ntcnic

16.

Mircea VAIDA

Deschiderea emisiunii. 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa B. R. F. a Germaniei — 
Norvegia (repriza a III-a). Trans
misiune directă. 17,30 Emisiunea 
în limba maghiară. 18,05 Mult e 
dulce șl frumoasă. 18,30 Cronica 
ideilor. Document 6 Martie 1945. 
18,50 Anunțuri — Publicitate. 19,00 
Campionatul mondial de hochei — 
grupa B. România Bulgaria

(repriza a III-a). Transmisiune di
rectă. 19,45 Telejurnalul de seară. 
19,55 ~Pauză.

PROGRAMELE 1 ȘI 3

20,00 Concursul șl Festivalul in
ternațional de muzică ușoară Bra- 
șov-România — 1970. e Concurs 
de interpretare (III). • Recitaluri: 
Bogdana Karadoceva (Bulgaria), 
Mirta șl Raul (Cuba), Nicoletta 
(Franța). In pauză: Reportajele 
festivalului. 23,00 Telejurnalul de 
noapte. Telesport. Campionatul 
mondial de handbal masculin — 
semifinală. Comentează Cristian 
Țopescu. închiderea emisiunii.

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICENOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE
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6 MARTIE 1945

I Ștefan Osiac, conducător al 
unui autoscreper de la șantierul 
din Călărași al întreprinderii de 
construcții transporturi Bucu- 

Irești, s-a prezentat într-o zi la 
șeful de lot, ing. Victor Popes
cu, pentru a-i verifica și aproba 

I rapoartele zilnice de lucru. De
la început, el știa că va întîm- 
pina dificultăți, deoarece ra
poartele respective nu erau t.oc- 

Imai conforme cu prevederile 
legale. Ambițiosul tractorist a 
declarat însă că, dacă șeful nu 

Ii le va semna, va intra cu au- 
toscreperul în baraca în care 
se aflau birourile șantierului. 
Șeful lotului a sesizat că ac- 

Itele erau ilegale și a refuzat 
să le semneze Imediat, Ștefan 
Dsiac s-a urcat în cabina auto- 

Iscreperului de 25 tone și a luat
Cu asalt baraca, distrugînd-o. 
Cei aflați înăuntru au scăpat 
numai printr-o minune. Zilele 

I trecute, el a fost adus In fața
instanței de judecată. De aici 
înainte, va avea destul timp să 

Ise convingă că dreptatea nu este 
după cîți... cai putere dispune 
fiecare 1

| Angajări 
I de... suflete
• Povestea amintește de ce- 
Ilebra piesă a lui Gogol.

Era dumnealui, Diaconu Be- 
none, dirigintele Oficiului 

IP.T.T R. Topana (Olt), un om 
ca oricare altul, dar de la un 
timp începuse să creadă că fa
ce cit patru. Și de îndată ce i-a 

I venit această idee, s-a gindit să
o și pună in aplicare. Avea in 
schemă un post vacant de fac- 

Itor poștal. L-a „ocupat" imediat
cu... un nume. Un nume care, la 
fiecare sfirșit de lună, ii adu
cea un salariu ! Schema oficiu- 

Ilui ii permitea să angajeze și 
personal de întreținere a loca
lului. A angajat tot... un nume. 

!Și și-a asigurat al treilea sala
riu. Pentru a patra leafă, nu 
mai avea loc in schemă, dar a- 

Ivea să și-o scoată din premiile 
celorlalți salariați. Ti premia pe 
ei, iar banii ii incasa dumnea
lui. Curind însă despre toate a- 

Icestea s-a dus vestea pînă de
parte la minister. In urma cer
cetărilor întreprinse, lui Diaco- 

Inu Benone i s-a desfăcut con
tractul de muncă, iar dosarul a 
fost. înaintat organelor de urmă
rire penală.

I Ușile
9

| garajului!
începe sezonul turistic șl... 

pregătesc automobilele. în

(Urmare din pag. I)

rea cu asalt a primăriilor și prefec
turilor de către masele largi și ins
talarea în fruntea acestora. în locul 
elementelor reacționare, a reprezen
tanților poporului; uriașele mitinguri 
și demonstrații, în care sute și sute 
de mii de oameni, practic întreaga 
populație muncitoare a țării își ma
nifesta voința de a impune un gu
vern democratic.

Deși în întreaga perioadă de la 
23 August 1944 pînă la 6 Martie 1945, 
în guvern au predominat reprezen
tanții forțelor reacționare, puterea 
reală în stat a ajuns de fapt în 
scurt timp să fie exercitată de ma
sele largi populare de la orașe și 
sate. în ce măsură voința poporului 
devenise lege în țară, o arată însuși 
faptul că în întreprinderi aveau 
curs măsurile luate de munci
tori organizați în sindicate și în co
misiile de producție, dejucînd de 
multe ori dispozițiile sabotoare ale 
elementelor reacționare din condu
cerea întreprinderilor : că la în
ceputul lui martie 1945, în 52 din 
cele 58 de județe ale țării se aflau 
prefecți instalați de popor, că la 
sate, o asemenea vastă și adîncă pre
facere social-economică cum a fost 
reforma agrară a fost aproape inte
gral realizată peste capul guverne
lor cu majoritate reacționară, încă 
înainte de instaurarea puterii popu
lare.

Forța de neînvins a mișcării popu
lare se bizuia pe unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, pe alianța 
muncitorească-țărănească închegată 
în focul luptei, pe participarea la 
lupta revoluționară, alături de clasa 
muncitoare și țărănime, a intelectua
lității legate de popor, pe unitatea 
tuturor celor ce muncesc fără deo
sebire de naționalitate, pe înmănun- 
cherea intr-un unic front a princi
palelor forțe ale națiunii, a marii 
majorități a poporului.

Meritul făuririi acestui unic 
front, al transformării lui într-o for
ță invincibilă aparține Partidului 
Comunist Român. Călăuzindu-se 
după învățătura marxist-leninistă și 
aplicind-o în mod creator, pornind 
în elaborarea politicii sale de la rea
litățile țării, de la aprecierea clară 
a stadiului ei de dezvoltare, partidul 
comunist a știut să stabilească acele 
obiective care corespundeau întru 
totul intereselor vitale ale poporu
lui, necesităților obiective ale etapei, 
cerințelor stringente ale progre
sului economic și social. Tocmai 
aceasta a determinat masele cele 
mai largi să se unească strîns în ju
rul partidului și să-1 urmeze fără 
șovăire în lupta revoluționară. !n a- 
celași timp, partidul a desfășurat o 
vastă muncă politică și organizatori
că în rîndurile maselor, a știut să 
stabilească cele mai potrivite forme 
și metode pentru atingerea obiecti
velor propuse. Partidul a avut tot 
timpul în vedere că clasele exploa
tatoare nu cedează puterea de bună 
voie. De aceea, s-a pregătit pen
tru toate formele de luptă, atît paș
nice, cit și nepașnice, îneît să le 
poată folosi pe toate, să poată înlocui 
rapid o formă cu alta, în funcție de 
împrejurări. El a îmbinat activitatea 
reprezentanților forțelor democrati
ce în cadrul guvernelor cu majorita
te reacționară, intensa luptă politică

desfășurată pe plan central, cu ac
țiunea de jos, în mijlocul maselor 
pentru a asigura manifestarea largă 
a voinței poporului ; în același timp, 
a menținut și dezvoltat legăturile cu 
generali și ofițeri superiori, cu uni
tăți militare care se solidarizaseră cu 
lupta maselor, a întărit continuu 
formațiunile patriotice de iuptă, 
în ciuda încercărilor reacțiunii de 
a le dezarma și dizolva. în ajunul 
lui 6 martie, aceste formațiuni ar
mate cuprindeau circa 70 000 de 
combatanți, reprezentînd o puterni
că forță gata să intre. în acțiune în 
cazul în care reacțiunea ar fi reușit 
să împingă lucrurile la război civil.

Superioritatea zdrobitoare a forțe
lor democratice a determinat eșecul 
planurilor reacțiunii interne și inter
naționale. După ce în decurs de îte- 
va luni au fost răsturnate rînd pe 
rînd trei guverne cu majoritate reac
ționară, la 6 Martie a fost Instaurat, 
sub presiunea irezistibilă a valului 
luptei' populare, primul guvern cu 
adevărat democratic din istoria ță
rii. Victoria de la 6 Martie 1945 a 
fost astfel rodul voinței și luptei po
porului ; în ea și-a găsit o strălucită 
expresie rolul maselor populare, ca 
făuritoare ale propriei istorii.

Asupra evoluției situației țării 
noastre din acea perioadă o influen
ță pozitivă au avut condițiile inter
naționale în care s-a desfășurat lup
ta pentru înfăptuirea revoluției popu
lare, sprijinul politic primit din 
partea Uniunii Sovietice, faptul că 
într-o serie de țări se desfășurau 
puternice lupte revoluționare, și in 
general schimbările petrecute în ra
portul mondial de forțe. Astfel, po
porul român și-a putut exprima pe 
deplin propria voință, și-a putut alege 
propriile destine, aducînd la cirma 
țării guvernul democratic.

Expresie a voinței poporului, gu
vernul instaurat la 6 Martie 1945 
constituia o concentrare reprezenta
tivă a tuturor partidelor și organiza
țiilor democratice : reflectînd rapor
tul de forțe existent pe arena poli
tică, rolul precumpănitor în gu
vern revenea clasei muncitoare. Pre
ședinția guvernului a fost încredin
țată democratului convins și patrio
tului înflăcărat dr. Petru Groza, 
președintele organizației țărănimii 
„Frontul Plugarilor". Vechi militant 
democrat, antifascist, legat strîns 
de mase, de forțele sociale și 
politice care militau pentru elibe
rarea națională și socială a poporu
lui, el se situase încă de mult în 
primele rînduri ale forțelor populare 
care acționau în frunte cu partidul 
comunist, pentru dezvoltarea țării pe 
calea democrației și progresului so
cial-economic.

Prin conținutul și sarcinile sale, 
guvernul de largă concentrare de
mocratică reprezenta o putere revo- 
luționar-democratică ; el marca — 
așa cum a apreciat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „instaurarea, puterii 
populare și trecerea la infăptuirea 
programului de transformare demo
cratică, revoluționară a societății ro
mânești". Prezența în guvern a u- 
nor reprezentanți ai grupării burghe- 
ze liberale, interesate în înfăptuirea 
unor reforme cu caracter burghezo- 
derriocratic. ca și menținerea mo
narhiei, n-au putut schimba carac
terul popular al puterii, care se baza

pe alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea. Confirmarea juridică a vo
inței poporului, „ratificarea electo
rală" a notăririi maselor, legitimita
tea istorică a regimului democrat- 
popular, instaurat la 6 Martie, și-au 
găsit o strălucită ilustrare în alege
rile parlamentare din noiembrie 1946 
cînd forțele democratice au repurtat 
o victorie absolută, întrunind covîr- 
șitoarea majoritate a voturilor.

Avînd sprijinul nelimitat al popo
rului muncitor, consecvent progra
mului anunțat, guvernul a înfăptuit 
transformările cu caracter burgnezo- 
democratic cerute de dezvoltarea so
cială, a redresat economia națională, 
scoțînd-o din starea de haos și de
zorganizare, și a creat premise pen
tru trecerea la revoluția socialistă, 
îngustarea continuă a bazei de masă 
și izolarea partidelor burgheze reac
ționare, modificarea ireversibilă a ra
portului de forțe în favoarea parti
delor și organizațiilor democratice și 
revoluționare conduse de partidul 
comunist a făcut posibilă eliminarea 
ultimilor reprezentanți ai claselor 
exploatatoare din guvern și înlătura
rea monarhiei, proclamarea republi
cii la 30 Decembrie 1947. Prin aceas
ta, întreaga putere de stat trecea 
în mîinile clasei muncitoare în a- 
lianță cu țărănimea muncitoare, po
porul muncitor avea create toate 
condițiile pentru a păși la construirea 
noii orînduiri, Ia edificarea socialis
mului pe pămîntul României.

Anii care au trecut de la 6 Martie 
1945 au demonstrat cu strălucire for
ța și vitalitatea regimului nostru de
mocrat-popular. Sub conducerea clar
văzătoare a partidului comunist, au 
fost săvîrșite profunde transfor
mări care au schimbat în mod radi
cal înfățișarea țării, configurația so- 
cial-economică a națiunii române.

Victoria deplină a socialismului în 
patria noastră, avîntul susținut al 
economiei socialiste, dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei și culturii, ri
dicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, întărirea orînduirii sociale 
și de stat, înflorirea națiunii noastre 
socialiste, afirmarea tot mai pu
ternică a României — stat socia
list, . liber, suveran și indepen
dent — pe scena vieții internaționale, 
toate aceste mărețe succese sînt rodul 
muncii pline de abnegație a poporu
lui nostru condus de partid, iiustrînd 
uriașa torță de creație a unui popor 
ce a devenit stăpîn pe soarta sa.

In aceste zile de aniversare a unui 
sfert de secol de <a instaurarea re
gimului dc-mocrat-popular, trecînd în 
revistă victoriile strălucite și înfăp
tuirile bogate, ne gîndim cu recu
noștință la luptele desfășurate de-a 
lungul anilor de poporul muncitor în 
frunte cu eroica noastră clasă mun
citoare, la militanții săi devotați 
pînă la sacrificiu, din rîndurile că
rora mulți și-au dat viața pentru 
idealurile de libertate socială și na
țională ale poporului român. Galeria 
acestor fapte și oameni minunați este 
completată de mărea bătălie desfășu
rată de întregul popor, în frunte cu 
sutele de mii de comuniști, pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltată, pentru transpunerea 
în viață a politicii partidului comu
nist, științific sintetizată de Con
gresul al X-lea, înaltă expresie a 
idealuri’or și năzuințelor clasei mun
citoare, ale poporului român, a inte
reselor socialismului și păcii tn lume.

se 
______ ... ce 

condiții se fac însă aceste pregă
tiri ? Aparent, întrebarea este 
banală, dar poate că tocmai 
din cauza aceasta cei interesați 
ar trebui să reflecteze asupia 
ei. într-una din zilele trecute, 
medicul Liviu Fleșeru de la spi
talul din Făgăraș a intrat în ga
raj, s-a urcat la volan și a por
nit motorul să vadă cum merge. 
Mai tîrziu, cînd cineva dintre 
ai casei s-a dus să vadă -le ce 
zăbovește atîta, a fost găsit as
fixiat de gazele arse care um- 
pluseră încăperea, deoarece por
nise motorul cu fereastra șl 
ușa garajului închise. O neaten
ție pentru care medicul respec
tiv a plătit cu viața.

A crescut 
nota de plată

Acum cîtva timp, Cristian Ion 
Teodorescu din comuna Lunea 
de Sus (Harghita) avea de dat 
socoteală pentru o infracțiune : 
săvîrșise un omor de cate era 
vinovată tnsăși victima Totuși, 
pentru aceasta, și el trebuia să 
dea socoteală. A dispărut însă 
de acasă și..., la prima infrac
țiune, și-a mai adăugat încă 
una. Nu de mult, a sustras din- 
tr-un tren de marfă două lăzi 
cu piese auto pe care voia să 
le comercializeze. De data a- 
ceasta. întîlnirea cu organele de 
urmărire penală n-a mai putut 
fi evitată. Numai că acum, în 
locul unei infracțiuni, i se vor 
pune la socoteală trei. Și toate 
îi vor fi trecute intr-un singur 
cont personal.

Domnișoara♦ 
vitezistă

Luni, 2 martie, seara, ora 21. 
Pe porțiunea de șosea dintre Ar
cul de triumf și Piața Victoriei 
apare un bolid : un „Fiat 850“ 
alb, cu numărul 6—B—1406 și cu 
ambiții mari. Gonește frenetic, 
semnalizează cu disperare să i 
se facă loc ; ne „postăm" in fața 
ei, mergînd cu 60 km pe oră, vi
teza maximă legală admisă ; a- 
vertizează frenetic cu farurile, 
ocolește și zboară ; o urmărim 
citeva secunde pentru a-i iden
tifica viteza : 110 km ! In oraș ! 
La Piața Victoriei stopul roșu o 
oprește ; la volan — o tinără ; 
un trecător încearcă s-o doje
nească pentru „intrarea in trom
bă" in trecerea de pietoni. Dar 
stopul s-a făcut verde și „vite- 
zista" dispare ca o rachetă, in 
jos, pe Calea Victoriei.

Un amănunt : mașina este "în
registrată în circulație la 9 fe
bruarie 1970 — nici măcar de o 
lună. Cu asemenea recorduri, nu 
va ajunge insă departe. Poate 
este însă invitată să refacă tra
seul ; nu cu 110 la oră, dar tot 
pe Calea Victoriei — cu oprire 
la Inspectoratul Miliției. Avan
tajul va ti reciproc, tovarășii 
milițieni vor cunoaște o record
mană, iar ea va cunoaște noile 
sancțiuni in materie de exces 
viteză.

Rubrică redactată 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
.Scînteii"

de

de
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VI; pentru rezultatele obținute în 
domeniul agriculturii, organizații
lor județene de partid Buzău — 
locul IV, Prahova — locul V, Co- 
vasna — locul VI; pentru rezul
tatele obținute în întrecerea din
tre consiliile populare, județul 
Maramureș — locul IV, Dîmbovița 
— locul V, Ilfov — locul VI; pen
tru rezultatele obținute în întrece
rea dintre institute, Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice — 
locul IV, Institutului de cercetări 
tehnologice și procese tehnologice 
specifice industriei constructoare 
de mașinî — locul V, Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
mașinl-unelte și agregate — locul 
VI.

In numele organizațiilor de par
tid și al consiliilor populare jude
țene, al institutelor de cercetări 
fruntașe în întrecere au luat cu- 
vîntul tovarășii Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al-P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Iași, Nicolae Mihai, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Brăila, Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Mureș, și Tiberiu Ardelean, 
director adjunct științific, secreta
rul organizației de partid de la In
stitutul de cercetări chimice din 
București.

Vorbitorii au mulțumit călduros 
conducerii de partid și de stat pen
tru înaltele distincții acordate, sub

liniind pă acestea constituie un 
puternic imbold de a munci și mai 
bine în viitor, de a obține noi rea
lizări în cadrul întrecerii. Rele- 
vînd responsabilitatea la care îi o- 
bligă cinstea ce li se face prin 
acordarea înaltelor distincții, vor
bitorii au asigurat conducerea 
partidului și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că organizațiile 
județene de partid, consiliile popu
lare, institutele de cercetări vor 
antrena pe toți comuniștii, pe toți 
oamenii muncii în întrecerea pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și a angajamente
lor ce și le-au asumat în acest an, 
că vor munci cu toate forțele pen
tru a asigura transpunerea în via
tă a mărețului program de dezvol
tare multilaterală ă societății noas
tre socialiste elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat apoi călduros organiza
țiile județene de partid, consiliile 
populare județene și institutele de 
cercetări fruntașe distinse cu oca
zia acestei solemnități. (Cuvîntul 
rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se publică în pagina I).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut apoi într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, cu 
conducătorii organizațiilor județene 
de partid, consiliilor populare și 
institutelor de cercetări fruntașe în 
întrecerea desfășurată în anul 1969.

nașterii lui
La Casa prieteniei r-omâno-sovieti- 

ce din Capitală a avut loc, miercuri 
seara, simpozionul „Națiunea socia
listă română — rezolvarea leninistă 
a problemei naționale în Republica 
Socialistă România1', manifestare con
sacrată sărbătoririi centenarului naș
terii lui V.I. Lenin.

Despre rezolvarea problemei na
ționale în țara noastra de către Par
tidul Comunist Român, pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste, despre e- 
galitatea în drepturi a tuturor na
ționalităților conlocuitoare cu po
porul român și participarea lor la 
construirea socialismului au vorbit 
loan Constant-Manoliu, vicepreședin
te al Tribunalului Suprem, prof. univ. 
Ludovic Takacs, membru al Acade
miei de științe sociale și politice, și

în încheiere, a fost prezentat un 
program de filme documentare și ar
tistice.

★
Miercuri a părăsit Capitala o bri

gadă de 10 tineri constructori, mem
bri ai Uniunii Tineretului Comunist, 
care, timp de două luni, va partici
pa, alături de tineri din Uniunea So
vietică și din alte țări, la construi
rea complexului de la Ulianovsk (U- 
niunea Sovietică). Această acțiune 
este consacrată aniversării cente
narului nașterii lui V. I. Lenin. La 
plecare pe aeroportul Băneasa au 
fost de față membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C., activiști ai U.T.C., tineri 
din Capitală.

(Agerpres)

Adunări dedicate 
aniversării unui sfert de veac 

de la 6 Martie 1945

Cronica zilei
TELEGRAME

Cu ocazia zilei naționale a statu
lui Kuweit, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a trimis un 
mesaj de felicitare ministrului de 
externe Sabah Al Ahmed Al Jaber.

în răspunsul său, ministrul de ex
terne al Kuweitului a mulțumit pen
tru felicitările și urările ce l-au fost 
adresate.

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație de oameni de afaceri din Ca
nada. în timpul vizitei pe care o 
fac in țara noastră, membrii delega
ției vor avea întrevederi la diferite 
ministere economice, la Camera de 
Comerț, precum și la unele întreprin
deri de comerț exterior.

(Agerpres)

La Facultatea de istorie a mișcă
rii muncitorești de la Academia de 
științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe iîngă C.C. al P.C.R., a 
avut loc miercuri un simpozion de
dicat împlinirii a 25 de ani de Ia in
staurarea primului guvern democrat 
din România. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul conf. dr. Aron Petric, pro
rector al Academiei, conf. dr. Mihai 
Fătu, conf. dr. Traian Caraciuc, lec
torii Aristide Varghida și Ștefan 
Lache, asistentul Constantin Unguru 
și studenta Iordan a Lungu.

★
Miercuri au continuat în întreaga 

țară manifestările consacrate aniver
sării unui sfert de veac de la instau
rarea primului guvern de largă con
centrare democratică din țara noas
tră Au avut loc însuflețite adunări 
la casele de cultură din Giurgiu, Bu
zău și Miercurea Ciuc, la Clubul 
petroliștilor din Tîrgoviște, la Tea
trul de stat din Ploiești, la. Casa de 
cultură a sindicatelor din Suceava și 
în alte localități. Adunări și simpo
zioane au fost organizate, de aseme
nea. la Liceul „Decebal" din Deva și 
în peste o sută de cluburi, case de 
cultură, școli și cămine culturale din 
județul Hunedoara, la Casa de cul
tură din orașul Curtea de Argeș, la 
Teatrul „Al. Davila" din Pitești, la 
Tr. Măgurele și în numeroase așe
zări rurale din județul Gorj, la Mi
nisterul Muncii, la Uzinele „Semă
nătoarea" și „Timpuri Noi", la Insti
tutul politehnic, la Clubul întreprin
derii de salubritate, la Liceul „Dr.

Petru Groza", la casele de cultură 
ale sectoarelor 5 și 8 din București.

Despre această victorie de însem
nătate istorică în viața poporului 
nostru, despre marile înfăptuiri ob
ținute de oamenii muncii în lupta 
pentru construirea socialismului au 
vorbit, în cadrul adunărilor de 
miercuri, tovarășii Gheorghe Ne- 
cula, Ludovic Fazekas, Nicolae Tă- 
bîrcă, Emil Bobu, Ion Sîrbu, prim- 
secretari ai comitetelor județene 
de partid. Ion .lingă și Grigore 
Comartin, secretari ai comitete
lor județene de partid Prahova și 
Argeș, prof. dr. Gheorghe Unc și 
Gheorghe Țuțui, cercetători la In
stitutul de studii isterice și social-po- 
litice de pe Iîngă C.C. al P.C.R., Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., precum și 
vechi militanți ai partidului.

în cadrul acelorași manifestări, 
scriitorii Radu Boureanu, Vlaicu Bîr- 
na și Petru Popescu s-au întîlnit 
miercuri la amiază Cu elevii Școlii 
superioare de marină din Constanta, 
iar în seara aceleiași zile cu cetățenii 
orașului Cernavoda.

La Casa Centrală a Armatei din 
București colonelul • Dumitru Matei 
a vorbit despre semnificația victori
ilor obținute de masele populare din 
țara noastră cu 25 de ani în urmă.

Manifestările consacrate acestui e- 
veniment au fost urmate de progra
me culturale la care și-au adus con
tribuția formații artistice de amatori 
și membri ai colectivelor teatrelor 
din țară. (Agerpres)

„ Cerbul de aur"în a doua zi
Ce reprezintă cân
tecul pentru dvs?

„Este viața mea — 
spune concurenta elve
țiană Francine. Personal, 
alături de melodii noi 
cînt și altele de acum 
10—20 de ani, melodii ca
re au rămas în culegeri 
de valoare. Poți, oare, să 
te exprimi mai bine, mai 
concis, mai poetic altfel 
decit prin cîntec ?“ 
„Cîntecul ? După părerea 
mea — mărturisea Esin 
Afșar (Turcia) — este o 
componentă a sufletului. 
Nu, nu spun vorbe mari. 
Cunoașteți un alt mesa
ger al liniștii și bucu
riei decît melodia inspi
rată ? Caut cîntece prin 
care să transmit o anu
me idee, un anume sen
timent". „Pentru mine — 
ne-a mărturisit Lilian 
Harriet, concurentă din 
Norvegia — cîntecul este 
o destăinuire, o confesiu
ne, el trebuie să poarte 
un mesaj sincer, limpe
de". „Cîntecul are valențe 
nebânuite, pe care noi 
încercăm să le dezvăluim 
— afirmă concurenta Pașa 
Hristova din Bulgaria — 
nu numai dragostea și 
veselia sînt atributele sa
le, dar cintecul deschide 
în același timp perspec
tive unor adinei medita
ții". „Știți de ce mi-am 
ales „Să nu uităm tran
dafirii" ? — ne-a spus 
concurentul iugoslav Bra- 
co Koren — pentru că și 
cuvintele și linia melodi
că mi se par că fac din 
compoziția Iui Bogardo 
un cîntec pe cît de sim
plu, pe atît de vibrant. 
Așa simt eu că trebuie 
să fie o melodie de mu
zică ușoară. Cîntecul pre
supune vibrație sufle
tească".

Aseară în concurs am 
ascultat-o pe Bernadette 
(Scoția) degajată, natura
lă, fără accente patetice, 
în melodia „Nici o lacri
mă". Apoi, prin Tonicha 
am întrezărit o talentată 
mesageră a cîntecuiui 
portughez, o viitoare A- 
malia, care simte farme
cul folclorului și interpre
tează nespectaculos. Ga
lina Nenașeva (U.R.S.S.)

cu o voce bună de mezzo- 
soprană, a fost convingă
toare în „Oameni maturi". 
L-am urmărit și pe iu
goslavul Braco Koren cu 
melodia sa preferată „Să 
nu uităm trandafirii" și 
pe Claude Colas (Mona
co), deosebit de expre
siv în redarea tristei po
vești „Paiața". Cu Fran
cine (Elveția), cu nota sa 
de prospețime și joviali
tate pe care a adus-o in 
scenă, cea de-a doua sea
ră de concurs s-a înche
iat.

Și-n a doua seară 
recitalurile au con
firmat valoarea ar
tistică a festiva

lului
Primul recital l-a sus

ținut Luminița Dobrescu 
și emoțiile el au fost în
dreptățite. în fața unui 
juriu internațional, pe o 
scenă unde Connie Fran
cis schimbă microfonul cu 
Memphis Slim, iar Slim 
cu Baker, cîntăreața ro
mână a venit să confir
me evoluția sa artistică, 
dezvoltarea certă a unor 
calități recunoscute. Re
prezintă acel cîntăreț mo
dern, dinamic, muzical, 
exuberant și plin de op
timism, iar melodiile sa
le „Of, inimioară „Ne
uitate", „Orologiul" (o 
notă bună pentru alege
rea repertoriului) au fost 
elocvente.

Apoi cîntărețul negru 
american Memphis Slim— 
care se recomandă drept 
un „ambasador al blues
ului". Ne-a spus că toate 
genurile jazzului pornesc 
de la spiritualitatea și sin
ceritatea blues-ului. Am 
fi vrut să știm înainte de 
recital ce piese va in
terpreta. A mărturisit că 
niciodată nu știe de la o 
oră la alta ce melodii își 
va alege... O voce amplă, 
robustă ; care a tăcut ca 
întreg recitalul să fie o 
melodie infinită, o con
tinuă mărturisire a tris
teții pe care omul o sim
te atunci cînd este, sin
gur, a iubirii pierdute, a 
bucuriei. Nu am cunoscut

granița dintre Improviza
ție și partitură. Nu am 
crezut că inițial au exis
tat și partituri. Fantezia 
și profunzimea vibrației 
au înlocuit fără ezitare 
totul, au etalat persona
litatea lui Slim, care se 
acompaniază singur la 
pian, cu admirabilă de
zinvoltură.

Smaranda OȚEANU

Mesajul cald, vi
brant al Josephinei 

Baker
Nu eram, desigur, prin

tre spectatorii recitalului 
de aseară, prea mulți cei 
care văzusem, cu zeci de 
ani în urmă, spectacolul 
bucureștean în care apă
rea — cap de afiș, alături 
de neuitatul Tănase — 
prodigioasa artistă; prin
tre aceștia s-a aflat și 
compozitorul Gherase 
Dendrino, care dirijase 
amintitul spectacol de la 
Tănase. Reîntîlnirea a 
fost mișcătoare.

De un optimism conta
minant și o tinerețe cu
ceritoare, ilustra cîntă- 
reață și dansatoare este 
plină de spirit, de voio
șie, de vervă... Ne-am a- 
mintit nu numai de re
prezentațiile bucureștene 
dar și de cele mai recen
te, de la Paris, cînd ge
neroasa artistă a revenit 
pe scena de la „Olympia" 
pentru a susține mai de
parte caritabila sa operă 
de la Milands, castelul 
unde — ca cea mai bună 
mamă din lume — are 
grijă de „copiii" săi a- 
duși din cele patru col
țuri ale lumii.

Josephine Baker a apă
rut neschimbată cu mul

titudinea însușirilor care 
au impus-o pretutindeni. 
De o naturalețe și dezin
voltură desăvîrșite, per
fect muzicală și cu un 
simț al ritmului solidar 
cu toată ființa sa, a cîntat 
și dansat ca acum 30 și 
mai bine de ani...

Repertoriul său cupCn- 
de unele Jin cele mai 
populare cîntece de odi
nioară, toate însorite, pă
trunse de dragostea de 
viață pe care interpreta o 
afirmă și o proslăvește cu 
o neasemuită forță de 
convingere : Viața în roz, 
Am două iubiri, Surîs vie
ții, Acesta e copilul meu 
etc. Dar am aflat și cîntece 
actuale, unele cu un pu
ternic mesaj umanist — 
împotriva agresiunii din 
Vietnam, a războiului fra
tricid, azi sfîrșit, din Ni
geria, un mesaj și apel 
la pace, la cucerirea păcii. 
Am urmărit pe această- 
neasemuită animatoare a 
scenei, mai întii la repe
tiție ; neobosită, ea ac
ceptă cu inima largă toa
te reluările la orchestră 
comandate de eminentul 
dirijor și compozitor 
Pierre Spiers, care a avut 
amabilitatea să cedeze 
bagheta dirijorului Sile 
Dinicu în timp ce el în
suși a cîntat la pian.

Vocea Josephinei Ba
ker, puternică, pătrunză
toare, de o rară vitalitate 
are un farmec personal. 
Dicțiunea ei este atît în 
limba franceză cît și en
gleză de o claritate exem
plară. Cîntăreața a co
municat interpretărilor 
sale un elan, alteori un 
patos care s-a propagat 
repede în sală. Iar cînd a 
prins să danseze un pa
sionat Charleston (pe 
care l-a creat,- de altfel, 
în 1925), ne-a purtat în 
amintire cu mult, mult în 
urmă. Josephine Baker 
ne-a dovedit aseară că 
trece triumfătoare peste 
ani...

„De cîteva ori — îm
părtășea cu umor artista 
— am fost în primejdie ! 
Dar moartea nu m-a 
vrut...". Spectacolul pe 
care ni I-a oferit va ră- 
mîne de neuitat.

J. V. PANDELESCU

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE
Miercuri, 4 martie, Corneliu Mă

nescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Thor Brodt- 
korb, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale . de acredi
tare în calitate de ambasador, extra
ordinar și plenipotențiar al Norvegiei 
în Republica Socialistă România

Tragerea 

„Mărțișorului" 

la LOTO
Miine are loc tradiționala tra

gere a „Mărțișorului" la Loto, 
care aduce celor norocoși auto
turisme din mărcile „Dacia 
1300", „Dacia 1100", „Moskvici 
408“ cu 4 faruri și radio, „Skoda 
1000 MB" și ,,Trabant 601“ — 
în număr nelimitat, excursii în 
Finlanda și U.R.S.S. și „Turul 
Poloniei", precum și premii în 
numerar.

Se vor acorda 25 categorii de 
premii. Biletele ciștigătoare se 
vor depune la agențiile Loto- 
Pronosport pînă joi, 12 martie, 
în Capitală și în orașele reșe
dință de județ, iar în celelalte 
localități, pînă la 11 martie, ora 
13.

Azi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor de partici
pare.

PRONOEXPRES

Extragerea I : 33 18 9 41 10 39
Extragerea a Il-a : 17 5 28 10 34 35 
13 Extragerea a III-a : 16 20 24 36
5 4 Extragerea a IV-a : 39 27 38 22 
12 13 Extragerea a V-a : 6 16 33 7 36 
37 34 15.

FOND DE PREMII PROVIZORIU i
2.727.767 lei.

CADOUL
DE 8 MARTIE

„Decada mărțișorului" consti
tuie o veritabilă pro'oă de bună 
deservire pentru unitățile co
merciale, care etalează in aceste 
zile o mare varietate de artico
le apte să fie oferite sub formă 
de cadou de S Martie. In aceas
tă zi, dedicată femeii, bărbații 
sînt generoși în virtutea unei 
frumoase tradiții, aceea de a sub
linia și printr-un anumit dar a- 
fecțiunea pe care o poartă ma
mei, soției, prietenei.

Pentru a înlesni alegerea unul 
tadou de 8 Martie, amintim, 
printre altele, că femeile apre
ciază și produsele cosmetice. In 
unitățile comerciale se găsesc 
numeroase produse cosmetice 
destinate femeilor, precum și 
parfumuri delicate și persisten
te, cum sînt cele cu marca „Da
lta" și „Cristal", apa de toaletă 
„București" sau „Farmec", pre
zentate elegant.
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„MONDIALELE" DE HOCHEI (grupa B)

„Conturile" au 
fost încheiate

înaintea semifinalelor
^PRIMUL CÎȘTIGÂTOR- 

HANDBALUL ÎNSUȘI!
APRECIERI LA ADRESA ECHIPEI NOASTRE •

PUBLICUL : Aplauze
PRESS: „România a eliminat pe merit Suedia" („Le Figaro")
„A fost totuși un meci «în suspensie»" („L'Humanite")
„Pentru că românii au vrut să ofere un spectacol â la Harlem" („L'Equipe") 
TEHNICIENII NOȘTRI: „Vom renunța la „maniera spectacol" pentru că ea nu aduce 
goluri"

Prin urmare, toate echipele clasate 
pe locurile secunde în grupele lor au 
ieșit învingătoare din sferturi și se 
vor confrunta în cadrul semifina
lelor. Nici una dintre cele patru vic
torii, indiferent de scorul înregistrat, 
n-a fost contestată în vreun fel, me
ritele formațiilor, devenite azi semi- 
finaliste, sînt unanim recunoscute 
de către presa pariziană. Remarc a- 
ceeași unanimitate în considerațiile 
asupra arbitrajelor cărora, cel puțin 
pînă în prezent, nu li se aduce vreo 
acuzație de alterare a rezultatelor. 
Dimpotrivă,. Ii se subliniază calitatea 
și corectitudinea

Faptul că „secunzii" s-au impus și 
au eliminat liderele grupelor prelimi
nare este apreciat aici, la Paris, de 
către tehnicieni și ziariști, ca fiind 
un argument serios de susținere a 
tezei avansate încă înaintea începerii 
jocurilor mondiale după care, la ni
velul echipelor fruntașe din handba
lul internațional, s-a produs o ega
lizare a forțelor. Cele patru partide 
din sferturi au cunoscut o disputare 
aprigă a șanselor, îmbrăcînd, fie
care, trăsături ce caracterizează a- 
devărate finale de campionat mon
dial. România-Suedia a fost un fel 
de ediție, „reprogramată", a finalei 
din 1964 în care deși „România a eli
minat pc merit Suedia" (ziarul „LE 
FIGARO") și „a controlat partida" 
(„L’EQUIPE"), totuși a fost un meci 
„în suspensie" („L'HUMANITE") da
torită revenirii ambițioase a suedezi
lor în ultimul sfert de oră al jocului. 
Repetarea unei alte finale, aceea din 
1967, au provocat-o handbaliștii da
nezi și cehoslovaci, primii luîndu-și 
o neîndoielnică revanșă. In ultima 
secundă a celei de a doua prelungiri, 
echipa R.D Germane a smuls deci
zia în fața vest-germanilor, după o 
întrecere cu senzaționale răsturnări 
de scoruri. Iar iugoslavii au realizat, 
de asemenea, o diferență de numai 
un singur gol la capătul unei con
fruntări cu handbaliștii maghiari, 
bine apreciată de publicul și presa 
franceză datorită calităților tehnice 
ale ambelor formații. După cum se 
vede, desfășurarea meciurilor din 
„sferturi" nu îndeamnă la pronos
ticuri cu privire la rezultatele semi
finalelor. Cred că tocmai de aceea 
n-am găsit în nici unul din ziarele 
de dimineață vreo încercare de a 
marca vreo echipă cu șanse supli
mentare în viitoarele întreceri, Ro- 
mânia-Danemarca și fugos la via-R.D 
Germană.

Acum, cînd au mai rămas doar două 
etape pînă la atribuirea titlului su
prem, este cred mai bine să desprin
dem unele dintre caracteristicile ac
tualului campionat mondial.

Problema, care a preocupat în cea 
mai mare măsură pe conducătorii Fe
derației Internaționale de Handbal 
înainte și în timpul dezbaterilor com
petiției, a fost aceea a arbitrajului. Se

CORESPONDENTA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU 

VALERIU MIRONESCU

considera că handbalul ajunsese la 
un punct crucial de la care, dacă nu 
se vor stăvili cu hotărîre brutalită
țile și antijocul, în schimbul unui 
progres al acestui sport, vom asista 
la regresul lui. Trebuie să spun câ 
măsurile de instruire a întregului corp 
de arbitri întreprinse de către Comi
sia tehnică a F.I.H. par să fi avut 
pină astăzi consecințe dintre cele mai 
favorabile. De pildă, din discuțiile 
cu JUSEF SMOLENGO (U.R.S.S.) și 
cu JERGY PASON (POLONIA) - 
care ău condus mai multe meciuri cu 
echipe diverse, asistînd și la întreceri 
dirijate de alți arbitri — a reieșit câ

Semifinalele se dispută as
tăzi după următorul program î 
LYON : ROMANIA—DANE
MARCA ; BORDEAUX : R. D. 
GERMANA—IUGOSLAVIA.

jocul n-a degenerat nicăieri, acest 
fapt fiind un mare cîștig față de pre
cedentele ediții ale campionatului 
mondial. Ambii arbitri spuneau că 
realizarea s-a obținut prin activi
tatea preventivă dusă de corpul de 
arbitraj care a reprimat cu severi
tate' maximă, încă din primele minu
te de joc, excesele de durități. Așa 
se și explică un paradox aparent : 
deși arbitrajele au fost foarte aspre, 
eliminările și loviturile de la 7 me
tri — sancțiuni extreme — s-au în
registrat într-un număr mai mic de
cit la trecutele competiții pentru ti
tlul suprem !

După cum declara IOAN KUNST 
GHERMANESCU, conducător ad-in- 
terim al Comisiei tehnice în ab
sența președintelui Emile' Horle : 
„Corectitudinea a avut, pînă in 
prezent, cîștig de cauză". D-sa era 
de părere că „analizele întreprinse 
de către Comisia tehnică după fie
care etapă a campionatului s-au ma
terializat in uniformizarea arbitraje
lor în sensul cerul de dezvoltarea 
handbalului. Prevalarea jocului regu
lamentar în dauna incorectitudinilor 
a avut drept principal efect încu
rajarea echipelor cu înclinații spre 
tehnicitate. Au rezultat partide agrea
bile. spectaculare. în general. învin- 
gind aceia care au aprofundat tai
nele tehnicii handbalistice fără a ne
glija insă pregătirea superioară de 
ordin atletic".

Concluzia despre nivelul tehnie 
superior al meciurilor prezentei edi

ții a. campionatului in raport cu cele 
precedente am întîlnit-o la toți 
specialiștii. Incomparabil față de tre
cut — spunea J. DOLENEC — forma
țiile pun pe de o parte accentul pe 
o apărare sigură, de obicei re
trasă, pe de altă parte utilizează 
tactica menținerii balonului în fa
zele de atac, aproape de limita de 
timp permisă de regulament. Firește, 
în condițiile unei apărări ca cele de 
mai sus crește sensibil rolul aruncă
torilor de la distanță.

Interesante referiri asupra rapor
tului dintre tehnica jocului și pre
gătirea fizică face JAN KONIG, 
antrenorul echipei cehoslovace, sco- 
țînd în evidență faptul că victoriile 
au revenit acelora care au acordat 
ponderea cuvenită condiției atletice 
a jucătorilor și și-au fundamentat 
tehnica pe această temelie.

Așadar, actuala ediție a campio
natului mondial cunoaște multe 
noutăți prielnice dezvoltării jocului 
de handbal și să sperăm că ulti
mele etape, vor consolida constată
rile de ordin pozitiv. După cum ați 
putut, remarca, atît în privința corec
titudinii, cît și în direcția perfec
ționării tehnicii handbalului bazat 
pe buna pregătire fizică sau a tacti
cii prudente în apărare, combinată 
cu întărirea sarcinilor aruncătorilor 
de la distanță, echipa României și-a 
adus din plin contribuția. Totuși, 
formația tricolorilor noștri, pe iîngă 
marile ei merite, continuă să sufe
re de unele păcate vechi atît de 
bine cunoscute publicului român. 
Am să dau în încheierea corespon
denței un extras semnificativ din 
comentariul luj Guy Gaubert. publi
cat în ziarul „L’Equipe" : „Pentru 
că și-au pus în cap să ofere, după 
40 minute de joc, celor 6 000 pari
zieni un spectacol â Ia Harlem, ro
mânii s-au trezit pe punctul de a 
disputa prelungirile. Și aceasta după 
ce arătaseră trei sferturi din meci 
proba superiorității lor... O echipă 
mai incisivă dccii cea suedeză ar fi 
deconcertat cu siguranță formația 
română, care nu mai reușea să se 
exprime totalmente".

E drept, ceea ce noi în țară numim 
„circ" a încintat o mare parte dintre 
spectatori, dar nu și pe tehnicienii 
lotului care la ședința următoare me
ciului au supus unei critici aspre 
spectacolul fără goluri i „Vom renun
ța la „maniera spectacol" pentru că 
ea nu aduce goluri". Să sperăm că 
această critică va avea efecte bine
făcătoare, intrucît danezii se anunță 
ca adversari mult mai redutabili de
cit se presupunea înaintea campio
natului mondial. Subliniez că in ace
lași ziar, „L’Equipe", formația Dane
marcei este caracterizată ca diferen- 
țiindu-se îndeajuns de net de cele- 

'lalte semifinaliste prin stilul fin și 
de virtuozitate tehnică, ambele în 
slujba unui joc foarte eficace.

Părăsirea grupei B de către echi
pa noastră — dată ca probabilă în 
urmă cu două zile de colegul nostru 
de breaslă C. Diamantopol. de la „In
formația Bucureștiului" — a devenit, 
de ieri, certitudine. Nu ne face plă
cere să anunțăm acest lucru, dar si
tuația ne obligă. Miercuri dimineață, 
in partida cu reprezentativa R.F.G., 
hocheiștii noștri au părăsit din nou 
terenul învinși.

Este adevărat că, la început, el au 
aruncat in luptă „bruma" de voință 
și de ambiție pe care au mai avut-o 
și, după un joc notabil, chiar 
și din punct de vedere tehnic, au 
ciștigat repriza. Intr-adevăr, ei au 
marcat un singur gol (min. 5, prin 
Kalamar), însă — nu exagerăm ! — 
au ratat vreo trei-patru în momente 
cind adversarii aveau pe gheață doar 
trei jucători de cînip. Acest avantaj 
(deși minim) le-a dat încredere în 
forțe, a radiat optimism in tribune, 
astfel că și în repriza a doua trico
lorii au abordat jocul cu seriozita
te, cu mai multă clarviziune decît 
pină acum. I-am văzut în acțiuni de 
mare spectaculozitate, incercind poar
ta celebrului Kehle cu șuturi puter
nice, repetate. Au existat insă, din 
nou, acele mici inexactități care, la 
șuturile decisive, au efecte mari — 
ratarea. Vă veți întreba, poate, ce re
plică au dat, totuși, veșt-germanii ? 
Valoarea lor este binecunoscută și, în
vinși pină acum doar de nord-ame- 
ricani — liderii autoritari ai clasa
mentului și, de fapt, ai grupei — nu 
aveau, desigur, interes să se lase în
vinși a doua oară și, mai ales, de 
o echipă care candidează... la retro
gradare. Ei bine, această echipă a 
R.F.G. a făcut, ieri dimineață, tot ce 
este posibil pentru a stăvili atacurile 
și elanul sportivilor noștri, dar re
zultatul muncii, al eforturilor lor, 
uneori disperate, nu s-a concretizat 
pe tabela de marcaj decît printr-un 
gol (golul egalizator !) în. ultimele se
cunde ale celei de-a doua reprize. 
Așadar, la pauza dinaintea ultimei 
reprize, scorul în partida România — 
R.F.G, era 1—1. Pînă aici, totul 
bine !

Mai departe, optimismul nostru a 
început să se năruie. Oboseala și-a 
spus evident cuvîntul : pe gheață, 
hocheiștii români patinau din ce în 
ce mai lent, riposta lor, mereu mai 
firavă și întîrziată, a permis adver
sarului să se organizeze mai bine în 
atac și să se afle, se înțelege, de foar
te multe ori față în fața cu Dumitraș. 
Cu toate încurajările publicului (din 
păcate, și ieri unii spectatori, puțin 
cunoscători ai regulamentului, s-au 
manifestat necuviincios fată de arbi
tri la cîteva decizii ale acestora), echi
pa noastră cedează lupta, imediat ce 
R.F.G. a luat conducerea. Resemna
rea își face prea devreme apariția 1 
După cel de-al doilea gol, a urmat și 
al treilea, și al patrulea, și al cinci
lea. Partida, firește, putea fi consi
derată pierdută, căci scorul arăta 
5—1 pentru R.F.G.. cînd nu mai ră
măseseră de jucat decît vreo trei mi
nute. Ce a mai făcut, în continuare, 
echipa noastră, n-a mai putut schim
ba nimic: golul înscris de G. Szabo 
avea să-i aducă doar acestuia o sa
tisfacție platonică.

Aparent fără miză — ambele e- 
chipe avînd asigurate o poziție de 
mijloc — meciul dintre Japonia și El
veția a fost pînă la urmă extrem de 
aprig, cu faze de mare spectacol Ia 
o poartă și la alta. Iutii, japonezii 

s-au impus destul de clar și lăsau Im
presia că nu le poate scăpa victoria 
(la pauză, de altfel, conduceau cu 
2—0). In repriza secundă, elvețienii 
domină și egalează (la a doua pauză, 
scorul era 2—2). In partea finală a 
partidei, lupta devine și mai tensio
nală, atacurile la poartă sînt și mai 
numeroase, șuturile mult mai frec
vente și mai puternice, însă nu se 
mai realizează decît un gol... în ul
timele secunde: Kurokawa, golgete- 
rul echipei japoneze, îl învinge pe 
Rigolet I Japonia cîștigă, deci, cu 3—2.

REZULTATE TEHNICE
R.F.G. — ROMANIA : 5—2 

(0-1, 1—0, 4—1 ; JAPONIA — 
ELVEȚIA : 3—2 (2—0, 0—2, 1—0)J 
IUGOSLAVIA - BULGARIA : 
6-0 (1—0. 5—0, 0—0) ; S.U.A.— 
NORVEGIA : 9—2 (4—0, 2—1,
3—1).

CLASAMENT

1. S.U.A. 6 6 0 0 58— 8 12
2. R. F. a

Germaniei 6 5 0 1 31—13 10
3. Norvegia 6 3 2 1 26—25 8
4. Japonia 6 3 1 2 29—26 7
5. Iugoslavia 6 2 1 ,3 22—21 5
6. Elveția 6 2 0 4 19—19 4
7. România 6 1 0 5 15—36 2
8. Bulgaria 6 0 0 6 9—61 0

PROGRAMUL DE AZI

IUGOSLAVIA—JAPONIA (ora 
9) ; S.U.A. - ELVEȚIA (ora 
11,30) ; K.F.G. — NORVEGIA 
(ora 15) : BULGARIA — ROMA
NIA (ora 17,30).

Am mai fi putut vorbi de o anume 
salvare a echipei noastre numai dacă 

lieri după amiază bulgarii ar fi cîsti- 
gat meciul cu iugoslavii dar, minu
nile nu se întîmplă în... fiecare zi. 
Victoria a revenit, cum de'altfel se 
anticipa, echipei Iugoslaviei : totali- 
zînd acum 5 puncte, nu mai are nici 
o emoție (a rămas în grupa B), chiar 
dacă in ultimul joc. astăzi cu Japo
nia, pierde. Ieri, in prima repriză a 
înscris numai un gol. fără să insista 
în cea de a doua, concentrindu-se 
mai mult asupra organizării ofensi
vei și șutind mai des, hocheiștii iu
goslavi au reușit să se distanțeze la 
6 goluri. Totul devenise limpede, 
încă înainte de începerea ultimei re
prize. In ultimul meci al zilei, S.U.A. 
a învins Norvegia cu 9—2, după o 
partidă în care a dominat de la cap 
la cap

Cu certitudine deci. încă înainte 
de încheierea turneului, clasamentul 
și-a definitivat liderul (echipa S.U.A.) 
și echipele ce vor părăsi grupa B 
trecînd în C : România și Bulgaria, 
în ce-i privește, hocheiștii noștri 
au pentru astăzi o singură datorie 
de îndeplinit, chiar dacă ea este pu
țin consolatoare — să nu piardă și 
ultimul joc...

Ion DUMITRII!

v r ® a
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 martie a.c. In țară : Vreme 
relativ călduroasă în prima parte a 
intervalului, apoi se va răci ușor- 
Cerul va fi mai mult noros și vor 
cădea precipitații locale mai ales 
sub formă de ploaie și mai frec
vențe în jumătatea de r.ord-vest a 
țării Vînt potrivit predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade iar maximele . între 
minus 1 și plus 9 șrade. Ceață lo
cală la începutul intervalului. In 
București : Vreme relativ călduroasă. 
Cerul va fi temporar noros favorabil 
precipitațiilor slabe sub formă de 
ploaie și burniță. Temperatura în 
scădere ușoară la sfîrșitui interva
lului.

Destituirea tovarășului«

Traian Zaharia din funcția » 
de adjunct al ministrului 

industriei alimentare
Prin hotărîre a Consiliului de Mi

niștri. tovarășul Traian Zaharia a fost 
destituit din funcția de adjunct al mi
nistrului industriei alimentare pentru 
favorizarea rudelor in vederea reali
zării unor cîștiguri ilicite.

Hotărîrea prevede că tovarășul 
Traian Zaharia va putea lucra in
tr-o unitate de producție, potrivit 
pregătirii sale profesionale, neavînd 
dreptul de a ocupa funcții de condu
cere timp de doi ani.

Faptele de care s-a făcut vinovat
— fapte care constituie grave abateri 
de la normele eticii noastre și sînt 
cu deosebire intolerabile în activi
tatea unui cadru cu muncă de răs
pundere — au fost relatate în ziarul 
„Scînteia" (nr. 8316 1 din 24 ianua
rie 1970).

în luna decembrie 1969, o mașină 
a Ministerului Industriei Alimentare, 
aflată la dispoziția lui Traian Zaha
ria in interes de serviciu, a fost fo
losită de tatăl acestuia cu scopul da 
a transporta din comuna Putineiui- 
Teleorman o importantă cantitate de 
produse agricole la Rîmnicu-Vîlcea, 
iar de acolo la depozitul Vinalcool- 
Căciulata. Care a fost scopul acestei 
lungi și ciudate deplasări cu „ordin 
de serviciu" ? Produsele transpor
tate au fost destinate comercializă
rii la preț de speculă, în vederea rea
lizării, pe această cale și în acest® 
condiții, a unor venituri ilicite de că
tre tatăl celui în cauză.

Totodată, produsele respective au 
fost puse in vinzare printr-o flagrantă 
încălcare a legii : comercializarea S-a 
efectuat intr-o unitate economică de 
stat, de către salariați ai statului, în 
folosul unei persoane particulare, și
— ceea ce constituie o circumstanță 
agravantă — într-o unitate a minis
terului din conducerea căruia făcea 
parte Traian Zaharia. La comiterea 
acestei ilegalități și-au dat „binevoi
torul" concurs cîțiva salariați — din
tre care unii cu munci de răspun
dere — de la Combinatul industriei 
alimentare Era. Viîcea și Vinalcool- 
Căciulata.

O abatere atrage altele... Astfel, 
sprijinirea tendinței de căpătuială 
amintite a declanșat pe o scară mai 
largă manifestări de favoritism, — 
situație intolerabilă, absolut incom
patibilă cu îndatoririle unor salariați 
de stat și, cu atît mai mult, cu ale 
unei persoane având o asemenea 
funcție de răspundere cum a deți
nut fostul adjunct al ministrului.

Sancționarea abaterilor menționat® 
exprimă repudierea fermă a practi
cilor care vin in contradicție cu prin
cipiile morale ale societății noastr® 
socialiste.
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COMISII C.A.E.R.
Problemele sgrarc ale C.LE.

0 NOUĂ

„DEZBATERE

MARATON"

Șl UN NOU EȘEC nam

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Un 
nou eșec a fost înregistrat la Bruxel
les de miniștrii agriculturii clin ță
rile membre ale C.E.E. după două 
zile de dezbateri-maraton în vederea 
adoptării în forma definitivă a regu
lamentului organizării „pieței comu
ne a vinului" și găsirii unor soluții 
în legătură cu supraproducția comu
nitară de unt, griu și zahăr. Potrivit 
datelor oficiale publicate la Bruxel
les, „cei șase" plătesc anual aproxi
mativ 950 milioane dolari pentru res
pectivele excedente agricole.

în ședința de marți, ministrul 
belgian al agriculturii, Charles He- 
ger, a prezentat un plan conținînd 
un mim-eompromis în problema ex
cedentelor. Dar acest plan a întîm- 
pinat opoziția categorică a Franței, 
Italiei și R.F.G. (Heger preconizează, 
între altele, o mică reducere a pre
țurilor de intervenție la griu, o di
minuare cu 2,5 la sută a cotelor de 
producție la zahăr, o scădere a pre
țurilor la unt, compensată printr-o 
creștere a prețurilor la laptele praf, 
precum și o ușoară creștere a prețu
rilor de orientare pentru carnea de 
vită).

Problema a fost lăsată iarăși în sus
pensie pentru o nouă întîlnire a mi
niștrilor agriculturii, fixată în zilele 
de 16 și 17 martie. Totuși, o serie de 
măsuri privind controlul excedente
lor agricole vor fi dezbătute cu pri
lejul sesiunii Consiliului ministerial 
al C.E.E., care se va desfășura vineri 
și sîmbătă la Bruxelles. După două 
reuniuni consacrate exclusiv acestei 
probleme, observatorii sînt de păre
re că este puțin probabil ca miniștrii 
agriculturii să poată ajunge'la un 
acord. O . modificare de prețuri are 
loc la fiecare campanie agricolă.

De asemenea, miniștrii agriculturii 
au eșuat tn problema organizării așa- 
numitei „piețe comune a vinului", 
care ar urma să intre în vigoare la 
1 aprilie a.c. Și la acest capitol dis
cuțiile au evidențiat numeroase di
ficultăți. R.F.G., care se pronunță 
pentru organizarea doar parțială a 
acestei piețe comune, a cerut amî- 
narea, pînă la reuniunea viitoare, a 
soluționării tuturor aspectelor teh
nice.

★
WASHINGTON — Delegația Pieței 

comune, condusă de Jean Francois 
Deniau, membru al Comisiei C.E.E., 
a continuat la Washington întreve
derile cu reprezentanții Administra
ției și Congresului S.U.A. Principala 
problemă abordată în cursul întreve
derilor — care au cuprins ansamblul 
relațiilor comerciale dintre S.U.A. și 
„cei șase" — a fost cea a preferin
țelor comerciale. Vizita lui Deniau 
în S.U.A., programată ca o parte a 
dialogului dintre Washington și Piața 
comună — inițiat de președintele 
Richard Nixon Ia începutul anului 
trecut — are loc într-un moment de 
intensificare a criticilor din partea 
americană la adresa politicii comer
ciale a C.E.E.

R.F.G. — Locuitorii 
orașului Dortmund 
demonstrînd 
tru încetarea 
boiului din

pen- 
râz- 

Viet-
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ORIENTUL APROPIAT
® RAID EGIPTEAN ÎN SECTORUL SUDIC AL 
DE SUEZ • PRECIZĂRI ALE PURTĂTORULUI 

AL CASEI ALBE
CAIRO 4 (Agerpres). — Aviația e- 

gipteană a întreprins marți un raid 
de bombardament asupra pozițiilor 
ocupate de forțele israeliene în sec
torul sudic al Canalului de Suez, a 
declarat la Cairo un purtător de cu
vînt militar, citat de agenția M.E.N. 
Raidul, a precizat el, a avut drept 
scop să împiedice eforturile israelie
ne de a-și consolida pozițiile în sec
torul respectiv.

Acest bombardament a fost con
firmat oficial la Tel Aviv.

Delegația parlamentară britanică 
aflată în vizită oficială la Cairo a 
fost primită de Mahmud Fawzi, con
silier al președintelui Nasser pentru 
afacerile externe. în urma convorbi
rii. șeful delegației britanice, de
putatul laburist Kenneth Robinson, 
a declarat ziariștilor că au fost a- 
bordate o serie de probleme legate 
de actuala situație din Orientul A- 
propiat, cele două părți exprimînd 
punctele lor de vedere asupra posi
bilităților de soluționare a conflic
tului.

WASHINGTON — Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, 
a declarat că președintele Nixon 
nu a luat încă nici o hotărîre în le
gătură cu cererea formulată de Is
rael pentru achiziționarea a 50 de a- 
vioane de vînătoare de tipul „Phan
tom". EI a precizat însă că toate or
ganismele guvernamentale însărci
nate cu studierea acestei probleme 
și-au încheiat activitatea, prezentînd 
președintelui diferitele opțiuni și 
consecințele probabile ale adoptării 
uneia sau alteia dintre ele. Totuși, 
a menționat Ziegler, nu este sigură 
data cînd președintele Nixon își va 
face cunoscută decizia. Problema a- 
ceasta, a arătat purtătorul de cu
vînt, va constitui obiectul dezbateri
lor Consiliului securității naționa
le al S.U.A., fără a fi însă inclusă

SESIUNEA ADUNĂRII
DE STAT A R. P. UNGARE

BUDAPESTA 4. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite i 
în clădirea parlamentului din Buda
pesta, în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, în frunte cu Jănos 
Kâdâr, au început miercuri lucră
rile primei sesiuni din acest an a 
Adunării de Stat a R. P. Ungare. 
Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
figurează prezentarea și dezbaterea 
raportului de activitate al Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar., precum și rapoartele 
procurorului general și al președin
telui Tribunalului Suprem a! R. P. 
Ungare. în expunerea sa. președin
tele guvernului, Jeno Fock, s-a refe
rit la rezultatele obținute în dezvol-

tarea economiei naționale In actua
lul cincinal și în aplicarea noului 
mecanism economic, precum și la 
succesele obținute în ridicarea nive
lului de trai și în dezvoltarea de
mocrației vieții sociale și de stat. 
Tn legătură cu activitatea externă a 
guvernului a luat cuvîntul Jănos 
Peter, ministrul 'afacerilor externe. 
Vorbitorul s-a ocupat de activitatea 
în acest domeniu, subliniind con
vorbirile și tratativele purtate de 
conducători ai R.P.U. cu reprezen
tanți ai unor state europene în pro
blemele internaționale actuale și, în 
special, în problema realizării, secu
rității europene.

„NEW YORK TIMES":

Există pericolul escaladării
intervenției americane în Laos

WASHINGTON 4 (Agerpres). - 
Presa americană relatează că S.U.A. 
își extind imixtiunea în treburile in
terne ale Laosului. Ziarul „New York 
Times" scrie că există pericolul unei 
escaladări a intervenției militare a- 
mericane în Laos, arătînd că în pre
zent „Pentagonul nu se neliniștește 
de sutele de misiuni ale aviației de 
bombardament asupra teritoriului 
laoțian". Această spirală a extinde
rii acțiunilor militare poate duce 
chiar la trimiterea de trupe ameri
cane pe teritoriul Laosului. La rîndul 
său săptămînalu] „Nerv Republic" 
menționează că „bombardamentele ș- 
supra teritoriului laoțian au loc in 
condițiile unei tăceri totale din par
tea oficialităților de la Washington". 
„Dacă administrația americană va 
continua actualul curs, încheie re
vista, Statele Unite se vor vedea im
plicate îritr-un nou război în Asia 
de sud-est“.

Fulbright, președintele Comisiei se
natoriale pentru probleme externe, 
s-a alăturat cererii lansate de sena
torul George McGovern în cadrul 
unei sesiuni secrete a Senatului ca 
Administrația să prezinte un raport 
special despre angajamentul ameri
can în Laos

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a refuzat să facă 
referiri la problema angajamentelor 
americane în Laos ; în schimb minis
trul apărării, Melvin Laird, a negat 
că ar exista o creștere a prezenței 
milijare ori civile a S.U.A. în aceas
tă țară. El a menționat că politica 
americană privind sprijinul militar 
către guvernul laoțian se află în stu
diu și a adăugat • .„Nu voi " 
un fel de precizări privind 
bare a acestei politici".

face nici 
o schim-

CANALULUI 
DE CUVÎNT

ședinței sale depe ordinea de zi a 
miercuri.

După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Nixon a declarat la confe
rința sa de presă din 30 ianuarie că 
va lua în cursul următoarelor 30 de 
zile o hotărîre asupra cererii de li
vrare a avioanelor „Phantom" for
mulată de primul ministru al Isra
elului, Golda Meir, în cursul vizi
tei sale oficiale în S.U.A., în toam
na anului trecut. Ulterior, Casa Albă 
a anunțat că hotărîrea președintelui 
va necesita o perioadă mai mare de 
timp pentru stabilirea tuturor con
secințelor unei astfel de decizii.

BEIRUT — Un apel la Înrolarea 
membrilor organizațiilor palestine- 
ne de rezistență în armata libaneză 
a fost dat publicității miercuri la 
Beirut de către înaltul comandament 
al forțelor libaneze și Ministerul a- 
părării naționale. în comunicatul di
fuzat de către agenția națională li
baneză de informații, voluntarii sînt 
invitați să se prezinte la centrele 
create special în acest scop, în di
versele regiuni ale țării. Apelul pre
cizează că recruții vor primi, pa 
lingă solda obișnuită plătită milita
rilor libanezi, și o „importantă" in
demnizație pentru faptul că aparțin 
„corpului comandourilor".

Plenara C. C.
al P.C. Bulgar

SOFIA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : La 
Sofia a avut loc plenara Comite
tului . Central al Partidului Comu
nist Bulgar, care a dezbătut direc
țiile de bază ale repartizării teri
toriale a forțelor de producție în 
Bulgaria în următorii 15—20 ani. 
Raportul în această problemă a fost 
prezentat de Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B. După dezba
teri, plenara a adoptat, în unani
mitate, o hotărîre.

• O CONFERINȚA DE PRESA 
A LUI H. SOLLE

BERLIN 4 (Agerpres). — La con
ferința de presă organizată cu pri
lejul tradiționalului Tîrg de primă
vară de la Leipzig, H. Solie, mi
nistrul pentru problemele economi
ce externe al R.D. Germane, a decla
rat că printre țelurile politicii țării 
sale se numără și organizarea și 
dezvoltarea relațiilor economice ex
terne pe baza egalității în drepturi, 
respectului, și recunoașterii recipro
ce, precum și avantajului reciproc. 
El a scos în evidență colaborarea e- 
conomică frățească cu țările socia
liste, subliniind că aceasta va con
tinua pe o treaptă calitativ supe
rioară. Au fost elaborate măsuri pen
tru dezvoltarea în continuare a co
laborării economice cu aceste țări 
„în direcția unei largi cooperări ști
ințifice și de producție care depășesc 
cu aproape 40 la sută volumul con
tingentelor de mărfuri prevăzute în 
acordurile comerciale pe termen lung 
din perioada 1966-1970".

Solie a arătat că sînt tn curs 
perfectare acorduri 
termen lung și cu 
taliste și instituirea 
zentanțe comerciale
Berlin. El a adăugat că volumul co
merțului cu țările industriale capi
taliste a continuat în 1969 evoluția 
din ultimii ani, caracterizată prin- 
tr-o sporire rapidă a livrărilor reci
proce. El a remarcat o serie de suc
cese înregistrate în relațiile econo
mice cu unele țări cum sînt Franța, 
Italia, Marea Britanie, 
pru și Austria. „Noi 
convinși — a arătat 
H. Solie — că prin
relații interstatale normale s-ar des
chide perspective mult mai largi le
găturilor economice și comerciale 
dintre R.D.G. și țările capitaliste in
dustriale".

<5e 
pecomerciale 

unele țări capi- 
unor noi repre- 
ale acestora la

Finlanda, Ci- 
sîntem însă 
în încheiere 
stabilirea de

agențiile de presă
Miercuri a sosit Ia Praga 

o delegație a Partidului Co
munist din Germania,condu- 
să de Max Reimann, prim-secretai al 
C.C. al P.C. din Germania, la invitația 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. După cum menționează a- 
genția C.T.K., delegația va'avea con
vorbiri cu reprezentanți ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia în probleme de in
teres comun.

Rezultatele alegerilor co
munale și departamentale 
din Danemarca,la care au luat 
parte aproximativ 3 milioane și jumă
tate de alegători, au fost date publi
cității la Copenhaga. Principalul be
neficiar al acestui scrutin este Parti
dul social-democrat, condus de fostul 
premier Jens Oțto Krag, căruia i-âu 
revenit 41,5 la sută din voturile ex
primate. Rezultatele oficiale pe ansam
blul celor 277 de comune și 14 depar
tamente este următorul : Partidul so
cial-democrat a obținut 981 713 vo
turi ; Partidul popular-socialist — 
80 333 ; Partidul socialist de stînga — 
14 641 și Partidul comunist — 24 953 
voturi. Partidele actualei coaliții gu
vernamentale au obținut următoarele 
voturi : Partidul radical — 224 136, 
Partidul liberal-agrarian — 454 465, 
Partidul conservator — 479 895 voturi.

între România și Grecia 
a fost semnat protocolul 
privind stabilirea listelor de 
mărfuri care fac °biectul schimbu
rilor comerciale pe anul 1970. Potrivit 
acestuia, România va exporta în Gre
cia, printre altele, autovehicule, trac
toare, mașini-unelte și alte mașini și 
instalații, material rulant, produse chi
mice și petroliere, produse ale indus
triei lemnului etc. Din Grecia vor fi 
importate, printre altele, bumbac, piei, 
minereuri, laminate, cabluri electrice, 
citrice etc.

Cu prilejul vizitei în Un
garia a ministrului indus
triei construcțiilor de ma
șini din România,Ioan Avram’ 
miercuri seara, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Budapesta, 
Dumitru Turcuș, a oferit un cocteil. 
Au luat parte Horgoș Gyula, ministrul 
industriei metalurgice și construcțiilor 
de mașini din Ungaria, și alte cadre 
de conducere ale ministerului.

VA FI REEDITATA
„MAREA COALIȚIE»?

® ACORD PENTRU NEGOCIERI PRELIMINARE ÎNTRE S0 
CIALIȘTI Șl POPULIȘTI

VIENA 4 (Agerpres). — Condu
cerile partidelor socialist și popu
list din Austria au căzut de acord 
să înceapă negocieri preliminare în 
vederea formării unui guvern de 
coaliție. Hotărîrea a fost anunțată 
marți seara, în urma unor reuniuni

consacrate

veac de la 6 Martie 1945
BERLIN. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : 
Ambasadorul Republicii Socia
liste România în R. D. Germană, 
Nicolae Ghenea, a vorbit, în ca
drul unei conferințe de presă ce 
a avut loc la Berlin, despre sem
nificația acestui eveniment și a 
răspuns Ia întrebările ziariștilor 
prezenți.

★
PHENIAN — La Phenian a a- 

vut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.P.D. Coreeană, Nicolae Po
pa, a vorbit despre semnificația 
istorică a instaurării primului 
guvern democratic din România 
și despre succesele obținute de 
poporul român în anii care au 
trecut de la acest eveniment.

ROMA Prima zi
de consultări 
a lui Aldo Moro

ROMA 4 (Agerpres). — La Pala
tul Montecitorio din Roma (sediul 
Camerei deputaților) au avut loc 
miercuri primele consultări politice 
ale lui Aldo. Moro, ministrul afa
cerilor externe în guvernul demisio- 
nar, care a primit de la șeful sta
tului misiunea de a încerca să pună 
capăt actualei crize guvernamentale 
din. Italia.

In cursul zilei de miercuri, Aldo 
Moro a avut întrevederi cu secre
tarii și delegațiile partidelor comu
nist, democrat-creștin, republican și 
ale altor partide mai mici, primirile 
făcîndu-se în ordinea alfabetică. Joi, 
convorbirile vor continua cu liderii 
partidelor socialist și socialist-unitar, 
cu șefii 
Cameră 
tonomi 
ga- Din 
la consultările inițiate de Moro re
iese că partidele politice pe care le 
reprezintă își mențin punctele de 
vedere cu privire la modalitățile de 
rezolvare a actualei crize guverna
mentale.

Tot miercuri s-a 
recțiunea Partidului 
lian, care a analizat 
actuală.

grupurilor parlamentare din 
și Senat ale socialiștilor au- 
și independenților de stin- 
declarațiile unor participant!

întrunit și Di- 
Comunist Ita- 
situația politică

® O

transmit:

Senatorul William Fulbright a de
clarat că în opinia „unei înalte ofi
cialități a Administrației". „Laosul 
este chiar mai important decît Viet
namul" „Aceasta sugerează un vii
tor periculos pentru Statele Unite in 
această țară îndepărtată", a adăugat 
Fulbright.

DELHI — Reprezentantul 
Comisia internațională de 
pentru Laos a primit instrucțiuni de 
a se consulta cu ceilalți doi membri 
ai comisiei, respectiv reprezentanții 
Poloniei și Canadei, cu scopul de a 
hotărî dacă ar trebui reluate iniția
tivele în vederea discutării' situației 
din Laos, anunță agenția France 
Presse, citind surse oficiale indiene.

Indiei tn 
control

întrevedere K. Gligorov - 
K. Schiller. Agenția Taniug anun
ță că Kiro Gligorov, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I. 
și președinte al Comisiei U.C.I. pen
tru politica economică, l-a primit pe 
Karl Schiller, ministrul economiei al 
R. F. a Germaniei, care face o vizită 
oficială în Iugoslavia. In timpul între
vederii au fost discutate probleme le
gate de relațiile economice și politice 
dintre cele două țări.

Lucrările celei de-a 21-a 
sesiuni a Comisiei Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare 
SOCială au înoePut miercuri la 
Geneva. Participă delegați ai celor 32 
țări membre. România este reprezen
tată prin directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele tineretului,

Ovidiu Bădină. în ședința de deschi
dere a fost ales ca președinte al se
siunii Mikis Sparsis (Cipru), iar ca 
vicepreședinți Ovidiu Bădină (Româ
nia), Ahmed Mohamed Ghalifa 
(R.A.U.) și dr. Espiritu Santos Mendo
za (Venezuela).

Guvernul bolivian a de- 
semnat o comisie specială însărcinată 
cu anchetarea împrejurărilor exploziei 
ce s-a produs luni la arsenalul cen
tral al armatei din La Paz. Potrivit 
unui comunicat oficial, accidentul s-a 
soldat cu moartea a patru persoane 
și cîteva zeci de răniți. Autoritățile 
au eliminat ipoteza unui act de sabo
taj, subliniind că explozia s-a datorat 
unui accident. în urma unei ședințe 
extraordinare a guvernului, a fost de
cretată starea de urgență pe întreg 
teritoriul țării.

Lucrările consfătuirii spe
cialiștilor din domeniul în- 
vățămîntului superior din 
unele țări socialiste euro
pene se desfășoară la Budapesta. 
Participă reprezentanți ai ministerelor 
de specialitate, ai unor universități 
și institute de cercetare științi
fică din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. Consfătuirea are 
ca scop efectuarea unui schimb de 
păreri și experiență în problema struc
turii învățămîntului superior din țările 
respective în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice.

Lawrence O'Brien a anunțat că va accepta postul de 
președinte al Comitetului national al Partidului democrat 
din S.U.A. O’Brien, care a mai ocupat acest post în trecut, a declarat însă 
că va reveni în fruntea partidului cu condiția ca și Comitetul național să aprobe 
recomandarea făcută în acest sens de Comitetul său executiv. Lawrence O’Brien, 
cunoscut pentru strînsa sa colaborare politică cu familia Kennedy, va succeda 
în postul de președinte al Comitetului național pe senatorul Fred Harris, care 
a demisionat în urma greutăților pe care le-a întîmpinat în lichidarea importan
telor datorii contractate de Partidul democrat în cursul alegerilor prezidențiale 
din 1968.

separate ale organelor conduceri
lor celor două partide.

După cum se știe, nici unul din
tre partidele care s-au prezentat în 
alegerile generale de duminică n-a 
obținut un. număr, suficient de man
date care să-i permită formarea 
unui guvern „monocoior". în urma 
recentului scrutin, Partidul socia
list a obținut 81 de locuri în Par
lament, Partidul populist — 79, iar 
Partidul liberal — 5. în această si
tuație, s-a apreciat că soluția cea 
mai bună este refacerea „marii 
coaliții" dintre socialiști și populiști, 
care au mai guvernat Austria îm
preună între 1945 și 1966.

Incepînd de miercuri, o delega
ție a Partidului socialist, condusă 
de Bruno Kreisky, va duce trata
tive de 10 zile cu populiștii pen
tru formarea unui guvern de coa
liție cu o majoritate socialistă. De
legația Partidului populist va cu
prinde pe Hermann Withalm, se
cretar general al partidului și vice
cancelar al guvernului demisionar, 
ca și pe foștii miniștri Ștefan Ko
ren și Karl Schleinzer. Lipsa fostu
lui cancelar Josef Klaus din dele
gația Partidului populist este in
terpretată de către observatorii po
litici ca un refuz al acestuia de a 
deveni un colaborator al rivalului 
său, Bruno Kreisky.

PR/4GA 4 (Agerpres). — La Brno 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
48-a ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile de ma
șini. La ședință au luat parte dele
gații ale țărilor participante la 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Pe baza acordu
lui existent între C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, la ședință au participat 
reprezentanți ai R.S.F.I.

Potrivit hotărîrilor sesiunii a 
XXIII-a (specială) a consiliului, co
misia a elaborat proiectul unui ma
terial referitor la direcțiile princi
pale ale dezvoltării continue a cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe o perioadă îndelungată în dome
niul construcțiilor de mașini.

Comisia a făcut recomandări refe
ritoare la desfășurarea dezvoltării 
continue a colaborării în domeniul 
construcției de utilaje complexe pen
tru producția de etilenă, precum și 
recomandări referitoare la proiectele 
de specializare a producției de insta
lații pentru producția de obiecte din 
sticlă și ceramică.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — între 
24 februarie și 3 martie, la Buda
pesta a avut loc a 32-a ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria metalurgică. La lucrări au 
luat parte delegații clin Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. A fost de față o delegație 
a R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a elaborat un raport (!u 
privire la dezvoltarea continuă a 
colaborării în domeniul aprovizio 
nării în perspectivă a țărilor membre 
ale C.A.E.R., cu dix'erse sortimente de 
metale neferoase.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe perioada 1970—1971 care cuprinde 
propuneri referitoare la coordonarea 
cercetărilor tehnico-științifice comu
ne și elaborarea de standarde în do
meniul metalurgiei.

„Cooperare pentro securitate 
securitate pentru cooperare

ROLUL OPINIEI PUBLICE IN PROMOVAREA 
IDEII SECURITĂȚII EUROPENE

Maurice LAMBILUOTTE*)

Este îmbucurător de constatat că 
ofensiva în favoarea securității și co
operări europene se duce pe mai 
multe fronturi. Alături de activitatea 
pe linia guvernelor, asistăm, incon
testabil, la o puternică mobilizare 
a opiniei publice europene în 
slujba acestor țeluri — cu tot ceea 
ce aceasta implică ca diversi
tate, dar și ca ' reliefări semnificati
ve. Mișcarea este de-abia la inceput, 
dar se poate spune de pe acum că 
istoria o va reține ca un important 
curent politic în direcția aspirațiilor 
de pace și progres ale popoarelor.

Europa, în curs de a se defini, nu 
își va găsi calea de realizare — așa 
cum au conceput-o „părinții Pieței 
comune" — prin instituții supranațio- 
nale ale căror consecințe pot fi ușor 
intuite : lezarea suveranității națio
nale a statelor. Națiunile care com
pun continentul nostru simt nevoia 
ineluctabilă că, în numele viitorului 
civilizației, să acționeze pentru a 
transpune în viață dorința lor 
de securitate, de coexistență și/ tot
odată, de cooperare în numeroase 
domenii : economic, cultural, științi
fic, tehnic, social etc. Dar această 
cooperare — și lucrul începe să fie 
înțeles din ce in ce mai bine — nu 
va fi fecundă decît dacă se va des
fășura in respectul deplin, fără nici 
un gînd ascuns, al suveranității na
țiunilor. Intr-adevăr, acestea sînt 
fructul unui lung proces care nu ar 
putea fi abolit printr-o trăsătură de 
condei oricîte argumente „teoretice" 
s-ar putea invoca. Mi se pare im
portant de a se recunoaște această 
stare de lucruri istorică, atunci 
cînd este vorba de a desfășura o 
acțiune concertată sau conjugată 
pentru a stabili pe baze mai concre
te și mai organice concepția și rea
litatea istorică și geografică care 
poate să decurgă din expresiile „Eu
ropa" și „european". Și dacă insist a- 
supra acestui punct, este pentru că, 
după părerea mea, neluarea în con
siderare a acestui factor ar putea să 
frîneze o mișcare care a demarat 
bine.

Tn această ordine de idei, Confe
rința reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare 
europeană, care s-a ținut la Viena 
între 29 noiembrie și 1 decembrie 
1969. a fost, după părerea generală, 
un succes. Ceea ce s-a manifestat la 
Viena, cu o deosebită tărie, a fost 
voința de a se asigura fiecăreia din 
țările Europei condițiile unei depline 
securități de- a se stabili între a- 
ceste țări relații bazate pe egalitate 
în drepturi, pe neamestec în trebu
rile interne. Asupra acestui . punct 
nu au existat păreri deosebite. Și 
aceasta mi se pare că merită în mod 
deosebit să fie scos în evidență.

Sint întrebat acum cum văd con
tinuarea în viitor a acțiunii ? La_ora 
cînd scriu acest articol nu pot să a- 
vansez decît vederi și sugestii per
sonale.

După cum se știe, conferința a dat 
organizatorilor ei mandatul explicit 
de a difuza documentele conferinței 
și de a căuta să se fructifice cit mai 
bine atît rezultatele obținute, cit și 
spiritul ei prin demersuri pe lingă 
guvernele, parlamentele, organele po
litice și sociale ale statelor europe-

♦) Cunoscut om de cultură și om po
litic belgian, directorul revistei „Syn
theses", inițiator și animator al Con
ferinței reprezentanților opiniei publi
ce pentru securitate și cooperare, care 
s-a ținut la Viena anul trecut.
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ne, pe lingă opinia publică — tn 
scopul de a promova ideile securității 
și păcii în Europa. Este o sarcină im
portantă și utilă. La Viena totul s-a 
desfășurat într-un spirit de largă 
deschidere, fără constrîngere, fără a 
se fi încercat să se impună cutare 
sau cutare ideologie ; pe plan filo
zofic și religios, același respect re
ciproc față de toate părerile și a- 
ceeași căutare migăloasă a înțele
gerii. Europeni veniți din est și vest, 
din nord și sud au căutat mai ales 
ceea ce poate sâ-i unească, mai cu- 
rînd decît de a sublinia și a cultiva 
divergențele lor. Conferința a fost, 
din acest punct de vedere, un for al 
căutării unui numitor comun' euro
pean, și aceasta este, fără îndoială, 
pilduitor și de cea mai mare impor
tanță atunci cînd se pune problema- 
organizării unei conferințe europen'.j 
pe plan guvernamental. L

Securitatea europeană apare ca o' 
necesitate fundamentală. Dar ea nu 
este totuși un scop în sine. Secu
ritatea în Europa este și o condiție 
a deschiderii celor mai largi posibi
lități în ce privește cooperarea bi și 
multilaterală. La rindul ei, coopera
rea apare ca o condiție sine qua non 
a întăririi constante a aceștei secu
rități. Este ■ incontestabil că guverne
le și parlamentele, ca și opinia pu
blică, informate în mod judicios, vor 
putea să reflecteze asupra acestei e- 
cuații securitate-cooperare, și să de
termine măsuri practice. Unele țări 
tiu și constituit organisme destina
te să se preocupe de problema secu
rității și a cooperării europene și, 
firește, exemplul ar putea fi ur
mat.

Noi contăm, de asemenea, pe ac
țiunea mișcărilor de femei și de ti
neret, construirea unei securități 
trainice în Europa fiind în interesul 
primordial al acestor categorii de 
cetățeni. Sindicatele pot avea, de a- 
semenea, un aport prețios. Va fi poa
te necesar să aibă loc întîlniri între 
țări sau organizații sociale specifice. 
Pentru a sensibiliza opinia publică 
în fiecare țară, este nevoie de con
cursul tuturor mijloacelor de difu
zare — presă, radio, televiziune, ci
nema. în acest mod, ideea poate să 
capete o forță tot mai puternică de 
atracție. Nu e vorba de propagan
dă, ci de informare. Trebuie făcuți 
atenți toți europenii că problema 
securității și cooperării îi privește pe 
toți, de aceasta depinde însuși vii
torul lor. Dacă ne-am gîndi la o lo
zincă, aceasta ar putea să fie : „Coo
perare pentru Securitate ; Securitate 
pentru Cooperare".

Sesizarea și fructificarea Imense
lor posibilități care sînt deschise pen
tru pacea, securitatea și cooperarea 
intr-o Europă înelobînd întreaga ei 
întindere geografică se cer conti
nuate și intensificate. Ceea ce este 
important — și mi se pare ca fiind 
sarcina noastră cea mai imediată — 
este de a transforma o evidență în 
convingere și aceasta, la rindul său, 
în voință Un nou spirit în relațiile 
dintre țătfile europene, o nouă spe
ranță — acestea se vor reflecta ex
trem de pozitiv pe planul întregii 
Europe, întărindu-i convingerea în 
rolul ce îi revine ca factor de pace 
și progres pe plan mondial.

Sarcina este complexă și cere mul
te eforturi. Dar merită să fie făcute 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
ei. Cooperarea europenilor pentru 
realizarea securității pe continent va 
putea fi totodată un exemplu con
cret pentru restul lumii.
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