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Creșterea forței economice
a cooperativelor agricole

impune
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit miercuri delegația Partidului Socialist Italian al U- nității Proletare formată din tovarășii Tullio Vecchietti, secretar general al P.S.I.U.P., și Pino Ta- gliazucchi, membru al Comitetului Central, șeful Secției Externe a C.C. al P.S.I.U.P.

Au participat tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de păreri privind situația internațională actuală și mișcarea muncitorească și democratică. Au fost a- bordate, de asemenea, probleme cu privire la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre P.C.R. și P.S.I.U.P., dintre poporul român și poporul italian.
ÎN ZIARUL DE AZI

„cenușăreasă" a indus

A CREDITELOR
Noua gară a orașului Craiova dată da curînd în folosință(Foto: Gh. Vințilă)
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Ion RUȘINARUpreședintele Consiliului de administrafie al Băncii agricole puncte de vedere

® CREAȚIA DE MODELE
triei ? ® Conduita comercială în măcelării ® Pentru 
ca mina să nu „devoreze" pădurea... ® Modernizarea 
materialului didactic rămîne în stadiul deziderate
lor ? ® Cenaclul literar la vîrsta întrebărilor

Eficiența
Datorită dezvoltării continue a bazei tehnico-materiale a agriculturii noastre cooperatiste, activității rodnice desfășurate de țărănime, cooperativele agricole au obținut, în ultimii ani, producții și venituri superioare, ceea ce le-a permis să se consolideze din punct de vedere economic și financiar, să livreze statului cantități din ce în ce mai mari de produse. Superioritatea agriculturii cooperatiste. eficiența măsurilor în vederea introducerii pe scară largă a tinderii folosirii mari de într-un rea fost evidențiate, cu prisosință, îndeosebi în acest an. Cu toată precipitații din primăvară, resimțit aproape pe întreg tării, periclitând producția cooperativele agricole încheie activitatea economică cu rezultate mulțumitoare. Astfel, pentru anul 1968 se prelimina livrări mai- mari la fondul de stat cu circa 85 la sută față de 1963, primul an după încheierea cooperativizării. Aceasta a creat condiții pentru creșterea cu 55 la sută, în aceeași perioadă, a veniturilor bănești ale cooperatorilor.O contribuție de prim ordin la obținerea acestor realizări a adus-o sprijinul multilateral — tehnic, material și financiar — acordat de stat.

eficiența introducerii mecanizării lucrărilor, ex- irigațiilor, producerii și unor cantități tot mai îngrășăminte chimice etc., cuvînt, pentru consolidă- bazei tehnico-materiale, aulipsa de care s-a cuprinsul vegetală,

O MINERII DIN CA- PENI au realizat, primii în județul Covasna, sarcinile de plan pe anul a- cesta la producția de lignit și brichete. Pînă Ia sfîrșitul anului, ei și-au propus să dea peste plan 60 000 tone lignit și 8 000 tone brichete.

jf

10 ÎNTREPRIN- UNITĂȚI ECO- DIN JUDEȚUL au anunțat rea- sarcinilor de
• Alte DERI ȘI NOMICE BRAILA lizarea plan pe anul acesta. Printre aceste colective șe află marinarii și docherii, care au manipulat în mai puțin de 11 luni cu 60 000 tone mai multe mărfuri generale decît în întreg anul 1967. Beneficiile realizate de muncitorii portuari se ridică la peste 10 milioane Iei. din care două milioane peste prevederile planului anual.O producție suplimentară, valorînd circa 8 milioane lei, au realizat și muncitorii întreprinderii de mecanizare și transport pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, care au predat agriculturii 5 009 ha teren defrișat, desecat și arat. Ei au obținut un beneficiu suplimentar 9 milioane de aproape lei.O ÎNTREPRINDEREA „SALINA" DIN OCNA MUREȘ, județul Alba, a îndeplinit sarcinile anuale de plan la producția globală și marfă, ca și la producția marfă vîndută și încasată. în perioada celor 11 luni care s-au încheiat, unitatea a extras și prelucrat, peste prevederi, 27 890 tone de sare gemă și în soluție. Odată cu depășirea planului s-a atins și nivelul producției prevăzut pentru anul viitor. La toate acestea mai trebuie adăugată asimilarea tehnologiei de producere a sării extrafine pentru export, sortiment realizat aici pentru prima dată. (Agerpres)

în perioada 1963—1968, cooperativele agricole au primit credite pentru investiții în valoare de peste 4,2 miliarde de lei. Folosind aceste fonduri ca o sursă importantă de completare a mijloacelor proprii, cooperativele agricole au reușit să-și extindă, în ultimii cinci ani, suprafețele amenajate pentru irigații cu peste 300 mii ha, să înființeze plantații viticole pe 72 mii ha și pomicole pe 60 mii ha, să construiască sere cu încălzire tehnică și solarii pe aproape 1 300 ha, să execute circa 36 mii obiective de construcții agrozootehnice, să-și mărească efectivele de animale și să introducă electrificarea, alimentarea cu apă și mecanizarea într-un număr mare de sectoare de producție. Trebuie subliniat faptul că, în general, prin pîrghia creditelor pe termen lung, cooperativele agricole au fost determinate să analizeze cu tot mai mult discernămînt necesitatea lucrărilor de investiții și eficiența acestora, să . orienteze mai judicios ,fon- ,’durile proprii și împrumutate, să 'gospodărească mai rațional mijloacele materiale și bănești.Folosind în mod eficient creditele acordate de stat și fondurile proprii, orientând investițiile spre obiective care să aducă venituri mari și imediate și preocupîndu-se de exploatarea corespunzătoare a acestora, numeroase cooperative agricole au obținut sporuri însemnate de producție și de venituri bănești. De exemplu. cooperativele agricole Dorobanți, județul Arad, Orbească, județul Teleorman, Lovrin, județul Timiș, Roșiori și Mihai Bravu. județul Bihor, Curtișoara, județul Olt, și Vărăști, județul Ilfov, au realizat în acest an, din valorificarea timpurie a legumelor cultivate în solarii, venituri nete de 140—230 mii de lei la hectar. Rezultate și mai bune s-au obținut din cultivarea legumelor în sere cu încălzire tehnică, unde majoritatea cooperativelor agricole, care posedă astfel de construcții, prelimina realizarea unor venituri nete de 300—500 mii lei la ha, iar unele unități, ca Otopeni, municipiul București. Bucov, județul Prahova, Macea, județul Arad, și altele, de pînă la 800—900 mii de lei. Asemenea realizări s-au înregistrat și în alte sectoare. Or, veniturile suplimentare obținute de cooperativele respective permit amortizarea cheltuielilor de investiții într-un termen mai scurt, achitarea chiar anticipată a împrumuturilor.Analizele și verificările efectuate de organele bancare au scos însă la iveală și anumite anomalii, cazuri cînd conducerile cooperativelor a- gricole nu au acordat atenția cuvenită folosirii cu maximum de eficacitate a fondurilor proprii și împrumutate. O primă carență care se constată este planificarea, aproape în fiecare an, a unui număr exagerat de mare de obiective de investiții, din care unele nu se încadrează în planul de dezvoltare în perspectivă al unităților respective, sau nu se justifică din punct de vedere economic. Un exemplu concludent în această privință îl oferă județul
(Continuare în pag. a III-a)

Eram gata să aștern prima frază pe fila albă, decis să compun un mic articol-eseu dedicat unuia dintre viciile frecvente ale comportamentului social (escrocheria, de pildă) ; gîndeam să-mi continui astfel o scriere similară apărută tot în ziarul „Scînteia" în care vorbeam despre civilizația individuală, cu denunțarea expresă a atitudinii grosolane, a modului de a fi grobian, a bădărăniei cea de' toate zilele. Nu vedeam vreun motiv care să-mi schimbe intenția. Am dilatat însă, nefiresc de mult și dintr-un simplu joc. aria temei alese, dorind să o observ cum arată ea la scara mare a realităților, în ambianța momentului pe care îl străbate țara, clipă în care am tresărit nițel, sub imperiul următorului raționament : în România acestui timp. în România acestor luni și a acestor săp- tămîni se desfășoară un atît de proces node promo- de etică și este,- prac-
se desfășoară i susținut și multilateral vator, de perfecționare, vare adîncă a normelor justiție socialistă, încît tic, de neconceput ca acțiunea lui să nu determine schimbări și în „dialectica" comportamentului vicios în societate, în relație directă și sub impulsul noilor realități. ,Mai exact: în timp ce are loc o deschisă ofensivă a tuturor forțe-

<•.

Funcția criticii
A

muzicale
selectarea
și afirmarea 
valorilor

Pascal 8ENTOIU

Depășind faza în care înregistra lucrările noi ca pe un șir neîntrerupt de capodopere, critica noastră s-a axat în ultima vreme mai mult pe un fel de „descrip- ționism", care — evident — și-ar avea utilitatea, dacă ar fi combinat cu o investigație mai atentă și mai motivată asupra valorilor. Cum însă niște criterii obiective și comode de determinare a valorii sînt greu, dacă nu imposibil de formulat, aprecierea este cîteodată exprimată din senin, lăsînd cititorului impresia că nu a fost suficient fundamentată, iar alteori ea este de-a dreptul omisă. în aceste din urmă cazuri (foarte frecvente) intervine un mecanism sui-generis, și anume : caracteristici tehnice sau particularități de construcție sînt învestite implicit cu atribute de valoare, transformînd descrip- ționismul într-o formă camuflată a manierei precedente. Aflăm astfel că o piesă este „concentrată" (ce poate fi mai modem decît concentrarea?), alta este „de largă respirație" (ce poate fi mai generos decît un suflu larg ?), alta este „experimentală" (ce poate fi mai lăudabil decît experimentul ?). Tot așa ne trec prin fața ochilor piese „improvizatorice" sau „determinate matematic", „austere" sau „luxuriante", „solid construite" (citește : tradiționale) sau „interesante" (citește : care utilizează mijloace mai noi), etc. etc. Există o plutire în vag, derivînd — cred — pe de o parte dintr-o insuficientă analiză faptică, iar pe de alta din neaprofundarea sensului unor noțiuni generale, vehiculate mai mult ca prefabricate de frază decît ca purtătoare de gîndire. Voi încerca să analizez cîteva din aceste noțiuni și de asemenea să atrag atenția asupra unora ce nu sînt de obicei întrebuințate.Timpul muzical. Se vorbește în diverse ocazii despre „un nou sentiment al timpului". De fapt,, sentimentul timpului există, diferențiat, în orice muzică demnă de acest nume. Să comparăm în acest sens o simfonie de cu una de Berlioz, cîntul gregorian cu miniatura niană, muzica lui Bach cu cea a lui Debussy. A cu ușurință, ca pe o calitate cu totul neîntîlnită, mentul timpului", mi se pare un non-sens. O ________cît de cît atentă ar revela intima conexiune între sentimentul timpului și ethos (care poate varia cu epoca, sfera culturală, personalitatea artistică, dar nu cu dispoziția de moment) și atunci ar maticâ atribuirea unui ethos lucrări noi.Dimensiunea absolută. Pînă să fie lăudate bucățile extrem de scurte pentru că ar corespunde „ritmului sufletesc al omului modern". De curînd însă au revenit la modă manifestările de o lungime excesivă (piese recente de Stockhausen, Henze,
(Continuare în pag. a IV-a)
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deveniapartenu de

Haydn weber- atribui „senti- analiză
poate mai proble- la sumedenie demult era obiceiul

dialogului
cotidian

cu cetățeanul
Convorbire cu Gheorghe IONESCUprim-secretar al Comitetului de partid, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului I — București- ■ • ...... .. . .Zile de audiență. înscrise în agenda fiecărei instituții administrative, a organ de partid sau stat, ele asigură nuitate firească dialogului devenit tradițional cu cetățeanul. Ne aflăm la Comitetul de partid al sectorului 1 din București. Mai mulți cetățeni au venit, ca de obicei, în audiență la primul secretar, tov. Gheorghe Ionescu. Dincolo de aria atît de întinsă și variată a problemelor circumscrise în tematica sa cotidiană, colocviul decurge sub semnul evident al dorinței de a găsi calea spre cea mai eficientă rezolvare practică.Ne adresăm primului secretar, rugîndu-1 să ne vorbească despre activitatea legată de audiențe și rezolvarea scrisorilor cetățenilor, care, în contextul preocupărilor .actuale ale partidului pentru lărgirea continuă a democratismului orînduirii noastre, capătă o importantă deosebită.— Audiențele, precum și scrisorile pe care le primim zilnic din partea cetățenilor — ca forme simple și eficiente de legătură cu masele — ne spune interlocutorul — capătă o pondere tot mai mare în activitatea organelor de partid și de stat. în mod firesc, noi pornim de la principiul că față de fiecare om care ni se adresează avem obligația de a face tot ceea ce este necesar, ținînd seama de prevederile legii și de posibilitățile existente, pentru rezolvarea chestiunilor a- duse de el în discuție. Pe de altă parte, considerăm în mod permanent activitatea cotidiană, văzînd în semnalele cetățenilor un element esențial de referință a activității noastre, un mijloc de

fiecărui de o conti-

confruntare

permanentă a acțiunilor pe care le întreprindem cu efectele lor practice, pentru a aduce apoi corectivele necesare într-un domeniu sau altul al iDe regulă, noi sau cînd tățenii emiț, dreptate, una pretenție : să cu maximum de grijă și operativitate cazurile semnalate de ei. Practic, în majoritatea cazurilor, așa se și întâmplă. Eficiența sesizărilor, a discuțiilor și consultărilor permanente cu cetățenii, după cum se știe, depinde în mare măsură de promptitudinea cu care acționăm în vederea transpunerii în viață a concluziilor pe care le reclamă fiecare caz în parte. Din păcate, însă, sînt și exemple cînd se neglijează tocmai această cerință esențială — finalizarea în practică a măsurilor preconizate. Cu un an în urmă, de la Ministerul Industriei Alimentare am primit o sesizare despre diferite abateri săvîrșite de un lucrător cu muncă de răspundere din cadrul acestei instituții. Comitetul de partid de la acest minister a verificat cazul și, întrucît faptele se confirmaseră, a hotărît să-l pună în discuția adunării generale a organizației de bază. Pînă aici, după cum se vede, totul a decurs normal. Dar lucrurile au rămas aici. Și astfel, deși a trecut atîta timp, cazul, în fond, nu este nici acum elucidat. Sesizîndu-ne de acest lucru am cerut comitetului de partid să ia măsuri în consecință. Nu mică ne-a fost însă surprinderea cînd comitetul de partid de la minister a propus efectuarea, după mai bine de un an, a unei alte verificări, întrucît prima era consi-

vieții sociale, cînd vin la ne scriu, ce- și pe bună i și aceeași i soluționăm

derată, de data aceasta, nu de ajuns de completă. Fără îndoială, operativitatea nu înseamnă superficialitate. Nu putem fi de acord însă nici cu astfel de tărăgănări — existente, din păcate, și în activitatea altor comitete de partid din ministere sau din alte instituții administrative, sau unor activiști ai tetului de partid al torului nostru — pot determina pe ce sesizează diferite junsuri să adopte o tudine pasivă, iar pe cei vinovați să persevereze în abateri. Pretexte pentru justificarea acestor întârzieri se pot găsi orieînd. Dar oricît de multe și de complexe ar fi sarcinile noastre de fiecare zi, chestiunile pe care oamenii ni le aduc la cunoștință — fie că se referă la probleme personale sau de interes obștesc — nimeni nu are dreptul de a le neglija sau de a le trata superficial.

chiar a comi- sec- care cei nea- ati-

Convorbire realizată ds
Vasile MIHAI

(Continuare în pag. a Il-a)

Năravuri vechi
își caută straie noi

de POP SIMION

înaintate ale societății pentrulorpromovarea unui real și larg democratism, pentru un înalt spirit de dreptate, pentru competiția liberă a valorilor în toate compartimentele vieții sociale, este de la sine înțeles să se producă ză“ în mediul demagogului, razitului, al escrocului, al rului, al entuziastului ș.a.m.d. ; întreaga galerie a 
abili sociali trebuie să mi-am zis. un șoc puternic, atentează la mediul tolerant al a-

o „cri- al pa- șperța- găunos acestor resimtă, care

IS

cestora, îl limitează. Acest șoc și criză duc, desigur, la o care viciații societății „nu mai apare. înaceastă situație în constată cu surpriză că merge cum mergea" ; mod aproape reflex, alternativa ca indivizii aflați sub lupa examenului public să reintre pe făgașul u- nei activități cinstite ori să se convingă că într-adevăr „așa nu mai merge" și să intre într-un proces de metamorfoză, realizîndu-și parazitismul și escrocheria în noi forme și sub noi înfățișări. Lesne de în-

țeles că. în această a doua alternativă, natura viciului și răul social care îi incumbă nu dispar, se adaptează doar unor noi situații.Așadar, nu-i deloc înțelept, mi-am zis, să abordăm aspectele deteriorate ale comportamentului social doar ca pe niște rele generale și dintotdeauna ale societății; ele trebuie abordate și examinate. în chip absolut necesar, cu o lucidă judecare a momentului și realității date, cu un riguros cîntar al forțelor, factorilor economici, sociali, intelectuali, psihologici care acționează pro și contra relelor deprinderi care se cer schimbate. Orice dialectică a progresului favorizează, sub raportul posibilității, dialectica regresului. Demagogul acestor zile nu va semăna ca două picături de apă cu cel de acum cîtiva ani: el își va îmbogăți frazeologia cu pro- pozițiuni și declarații patetice vi- zînd cele mai actuale preocupări ale colectivităților, poate chiar procesele de înnoire socială, deci își va „schimba limbajul". Escrocul notoriu, înșelătorul vigilentei noastre de toate zilele, va ocoli cu dență acele sectoare unde, impulsul istoriei, adevărul și pru- sub jus-
(Continuare în pag. a V-a)

încă din gară, din acest punct nodal în care se interferează toate biografiile, vîrstele si profesiile, orașul de sub Tîmpa se dezvăluie cu franchețe ochiului. Descoperi un ce a- nume, din care emană bun gust, o elegantă bărbătească prezentă în limbaj și gesturi. Poate este semnul care semnifică civilizația, un semn așezat pe temeiuri de inimă și minte. Poate din același sentiment de cultură descind ospitalitatea brașoveanului, servia- bilitatea lui, învăluită în tonuri calde, pe stradă. într-un magazin comercial, într-un local public, oriunde ar fi solicitat.în același timp, această notă, profund înscrisă în tiparele sufletești, este prezentă și vie în arhitectura orașului, cu formele sale medievale, cu acel hățiș de acoperișuri frînte, pictate de vreme, cît și în arhitectura nouă, de linii zvelte. Trecutul și prezentul se întretaie în înalt, apoi se completează în așa măsură, încît conferă orașului un chip singular, începînd cu linia gotică, rece, lucidă, din turnurile si zidurile cetății, la cea barocă, mai leneșă în expresie, și pînă la contururile construcțiilor contemporane. Este temeiul acelorași gesturi scrise de data asta în piatră și metal, pe locul unde, din trunchiul unui copac, tăietorul a smuls, după legendă, o coroană devenită simbolul cetății. Aici, tradițiile spirituale coboară în adîncime mulțime de secole. Da Biserica scheiană — prima școală, în altare și-n casele forjorilor de odinioară — tipăriturile bă- trînului Coresi. Mai târziu, Brașovul devine unul dintre focarele de luptă națională și socială, în care ideea unității neamului prinde contur definitiv pînă la împlinire F«te rostită de Coresi. demc de Andrei Șaguna, ser litere nepieritoare de Bărnuțiu în „Gazeta de silvania", de Bălcescu lecsandri. Aproape în t< toria noastră, Brașovul :r.punctul central al cerc care aproape toate razt feritului românesc sînt t prin gesturi de luptă turi de aleasă cultură doar o fată a vieții c durat Ia picior de pk care la orice pas te în la un dialog prin timiCealaltă față, a conți • neității. nouă valoric si sional, implică si obligi ceeași măsură, la o inv mai adîncă; de la sini servație descriptivă te în interiorul ei. în ac dre în care Brașovul finit la temperaturi de grade blazonul contemj astăzi cunoscut pe toa< dianele pămîntului. Și i întîmplător acest oraș, multiseculară tradiție îl șugul metalului, este o puternică cetate incîn drum spre locul focul mișcă și topeșt din dezordinea vîscoa du-i forme perfecte, c; orașe (peste 15 000 de mente) ale celor dop nante repere — Uzine tocamioane și Uzina toare — se desfășoai ca o pînză pastel. Ar direcții au dat orașulu ■ catul de maturitate im una — prin cele trei autocamioane (Steagu Carpați, Bucegi), pe urmărim alunecînd pt șoselelor pînă le piei : . ':o-
Io
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CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LEVIU RODESCU

După intermitente și sterile tratative cu guvernul ilegal al lui Ian 'Smith, problema Rho- desiei revine iarăși pe a- genda politicii britanice, prevestind noi răbufniri. Recenta călătorie a ministrului George Thompson în Rhodesia a fost trecută pe lista tentativelor eșuate, iar propunerilor britanice. discutate încă la întâlnirea dintre premierul Harold Wilson și Ian Smith pe crucișătorul „Fearless", nu li s-a a- cordat din partea rasiștilor mai multă atenție decît în trecut. Intre timp, la Londra a- par semne de intensificare a preocupărilor pentru conferința din ianuarie a primilor miniștri ai Commonwealth-u- lui, în cadrul căreia Marea Britanie va fi, fără îndoială, supusă unui aspru rechizitoriu. în special din partea statelor africane, pentru indulgenta manifestată timp de mai bine de trei ani față de regimul lui Smith. Sînt urmărite cu atenție unele elemente 
no.'- apărute pe scena politică

de la Salisbury. Este vorba în primul rînd de tendințele de formare a două grupări : una care exprimă părerea că o reglementare cu Marea Britania ar mai fi încă posibilă, și alta, ultraextremistă, care exercită presiuni pentru introducerea în Rhodesia a unui regim care să copieze apartheid-ul Africii de Sud. Se vorbește chiar de eventuale alegeri parlamentare — desigur fără participarea populației de culoare — pentru a clarifica ponderea u- nuia sau altuia din cele două curente.înclinarea spre apartheid, predicată de cîteva figuri proeminente din partidul lui Smith, se datorește mai ales influenței predominante a regimului lui Vorster de la Pretoria, aliat și sursă de asistentă în toate domeniile pentru Rhodesia. De altfel, sistemul de relații stabilit în această regiune în cadrul cunoscutei „treimi albe" — Republica
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cu si fără
9

funie '
Aveți ceapă 7 „Esteee f" 

tntr-adevăr, era. Un camion .. 
treg. Tocmai se descărcau sacii 
în Piața Unirii și lumea se rîn- 
duia frumușel, ca vînzarea să 
meargă iute. Numai că cerberul 
care recepționase marfa și era 
pe punctul de a declanșa vîn
zarea, a aruncat o vorbă : „Fie
care să ia nu numai ceapă 
bună, din saci — 
mai puțin bună, 
astea care este 
și așa". De ce 7 
nit careva — așa 
„Nu, e dispoziție de la tov. di
rector Buzdun de la întreprin
derea de legume și fructe". La 
auzul teribilului nume, lumea 
s-a cutremurat, ca în fața zeu
lui cepei de arpagic, retrogradat 
pe post de director. O, zei! (de 
la Consiliul Superior al Agri
culturii), iertați-nc nouă limbu- 
țenia I

4?i £n-

ci și ceapă 
din “ 

(ceapa) așa 
■— a îndrăz- 

vrei d-ta 7

lăzile

Melc — melc, 
codobelc...Avînd drum prin Pitești, am vrut să dormim o noapte la hotelul „Argeșul". După multe insistente am aflat... de ce sîntem refuzați. De luni de zile în hotelul amintit locuiesc mandatarii restaurantului „Turist" și multe alte persoane al căror loc de muncă stabil este în... Pitești. Ca divertisment, ne-a fost oferit un amănunt: multi din acești „pasageri" stabili, aveau notele de hotel neachitate de mai multă vreme. Cu această ocazie ne-am amintit că hotelul este o instituție de tranzit Ceea ce încercăm să reamintim pe această cale și celor ce administrează hotelul cu pricina. Nu ne determinați să ne deplasăm, la Pitești, ca melcul — adică, cu casa în spinare.
Cînd
o etajați?

La Oltenița este o întreprin- 
dere^rțgricblă de stat care are o 
ynfirășătorie de taurine. Capa
citatea acesteia : 3 500 capete (și de ■ patru ori mai multe pi
cioare). Momentan este aglome
rată ca o... cutie cu sardele. A- 
dică adăpostește 5 000 de ani
male. Sîntem informați că 25 la 
sută din efectivul îngrășătoriei 
este bolnav. O altă consecință: 
sporul de greutate nu se reali
zează conform prevederilor, la 
fiecare animal în parte. S-a 
calculat pînă acum o pagubă de 
aproape 2 000 000 lei. Colac pes
te pupăză: în ultimul moment 
am aflat că la Oltenița se trimit în continuare taurine la îngră
șat. Se scontează oare pe îngră- 
șarea... procentelor 7

Automobi-
listii 
de noapte un

I
I
I

Cu putină vreme în urmă echipaj al serviciului de circulație apartinînd Inspectoratului Miliției Municipiului București a controlat un număr de conducători auto între > orele 19 șl 24. Cîteva constatări sînt semnificative : 41 conducători auto erau sub influenta alcoolului la volan, 25 nu respectau prioritatea, 10 aveau viteză excesivă și nu respectau regulamentul de întoarcere și manevrare înapoi, 2 proprietari de autoturisme conduceau fără permis. Concluzia : 108 conducători auto au fost sancționați. Măsură utilă care se bucură pretutindeni, la noi, o largă circulație.»

Ancheta „Consumatorul — terțul ignorat în contractul comerțului cu industria" punea în discuție o problemă de reală importanță în activitatea industriei și a comerțului — insuficienta diversificare a produselor — slaba calitate a prezentării lor estetice. Cum e și firesc, o industrie ușoară modernă nu poate exista în afara creației avizate, de mare calitate artistică și care, printr-o neîncetată sondare a gustului public, este capabilă să răspundă necesităților modei, ale exigenței vestimentare contemporane, ale dorinței de a avea un cămin frumos. Iată deci un principiu care pentru toată lumea este înțeles ca o premisă.Nu trebuie să uităm că un număr de artiști plastici — de real talent și cu depline capacități de a sa supune imperativelor industriale — lucrează chiar în industrie. An de an, din cele două institute de artă plastică — din București și Cluj — pleacă promoții de artiști decoratori, ale căror posibilități le confirmă expozițiile de sfîrșit de an. Chiar anul acesta s-a subliniat aprecierea pozitivă a lucrărilor expuse de studenții absolvenți ai secției de artă decorativă a Institutului de artă plastică „Nicolae Grigorescu". Era un motiv să ne gîndim că industria va profita de această infuzie de talent. Ce s-a întîmplat însă cu acești absolvenți ?Iată numai cîteva din destinele de stagiari ale acestora :Dumitru Rădulescu — absolvent cu nota 10 al secției de ceramică —■ remarcat de critica de specialitate pentru expoziția sa personală, a fost repartizat la... Fabrica de sticlă din Mediaș. Neavînd nici o calificare în domeniul sticlei — este și normal, a terminat doar secția de ceramică — și deci negăsindu-și nici o utilitate în fabrică, a cerut o nouă repartizare unde să poată lucra conform specialității lui. A fost transferat... la Fabrica de sticlă din București. Soția sa, Iulia Dinescu — absolventă a aceleiași clase — urmează drumul soțului. Alt caz. Absolventul Ion Berindea, absolvent cu nota 10 al secției de ceramică, este repartizat la o ' cooperativă a UCECOM în jud. Constanta. Ar fi fost foarte bine dacă producția respectivei cooperative era profilată pe meșteșugul ceramicii. Dar acolo se lucrează... suveniruri din carton și scoici colorate, „nestematele" artizanale ale litoralului.Un absolvent al -promoției 1965 a secției de ceramică, Dumitru Cioan- că, a fost repartizat tot la fabrica de sticlă de la Mediaș. Absolventul a plecat la Mediaș, unde a constatat că producția fabricii fiind orientată pe export — și lucrînd cu modelele ce însoțesc comenzile partenerilor comerciali — nu are nimic de făcut decît... să plimbe hîrtiile de la o secție la alta. Actualmente lucrează în același oraș la fabrica „Emailul" ce produce... crătiți și oale de metal.Nu mai continuăm lista — nu pentru că am epuizat exemplele — ci doar pentru a ne întreba cît de eficientă este conlucrarea dintre Ministerul învățămîntului Și Ministerul Industriei Ușoare în vederea folosirii raționale a forțelor artistice provenind din institut.Am încercat să vedem care este ponderea artistică pe care o asigură artiștii plastici ce lucrează în industrie și în diversele ateliere de grafică publicitară.în atelierul de creație al întreprinderii pentru industria bumbacului — unitatea A — din Capitală lucrează, printre alți absolvenți ai unor promoții mal vechi — și doi tineri, Ghețiu Teofil șl Ariana Trîmbiționi. Pentru a vedea ce au ei de făcut, iată în primul rînd cîteva cifre comunicate de șeful serviciului creație. Planul de modele al întreprinderii este de 80 de modele pe an. Din acestea o mare parte sînt modele vechi și foarte vechi — cerute de contractorii „specialiști în pulsul pieței". Cum, prin sosirea celor doi noi absolvenți numărul creatorilor se ridică la 8, ar însemna că sînt suficiente 10 modele de creator pentru a realiza planul anual, însă norma reală a fiecărui artist este de 4—5 modele pe lună. Apare de la sine înțeles că se adună un număr impresionant de modele care cel mult pot îmbogăți colecțiile întreprinderii.

Răsfoind colecțiile fabricii am constatat că multe modele, în ciuda suporturilor ieftine, a colorantilor nu totdeauna de cea mai bună calitate, în ciuda condițiilor tehnice destul de modeste — erau frumoase. Am întrebat: „Aceste modele reprezintă calitatea producției fabricii 7“ „Cîtuși de puțin" — a fost răspunsul. „Cîtuși de puțin" a fost și convingerea noastră văzînd sutele de metri cu modele „clasice". Clasice înseamnă culori sobre (a se citi cenușii), modele sobre (a se citi primitive).în acest context, întrebarea noastră — dacă creatorii și implicit fabrica ține pasul cu moda — părea inutilă. Am pus-o totuși. Iată răspunsul:— Cum poate ține pasul cu moda producția noastră, cînd situația se înfățișează astfel: modelele lucrate în primăvara anului 1968 — la care creatorii au ținut seama de ceea ce se poartă, de ceea ce doresc oamenii să poarte — vor fi programate la contractări cu comerțul în decembrie 1968 șl dacă vor fi acceptate

biect sau altul. După părerea mea, serii mai mici din modele diferite ale aceluiași produs ar fi mai eficace ca rentabilitate.Lucrez în fabrică de aproape șase ani, și aș putea să număr pe degete modelele realizate de mine și acceptate : un serviciu de ceai care nu s-a produs deși fusese acceptat, un serviciu suport de luminări compus din trei piese din care numai una s-a contractat, un vas de fructe care nu se știe dacă va intra în producție, trei bibelouri — acceptate, produse și epuizate din magazin — dar a căror producție s-a sistat. înmulțiți acest bilanț cu trei, numărul creatorilor calificați, și veți vedea care este ponderea creatorilor în producția fabricii".Există întreprinderi unde activitatea absolvenților institutelor de artă plastică e privită cu și mai vădită indiferentă. Astfel, în octombrie 1968, întreprinderea de lucrări auxiliare a Ministerului Industriei Chimice a desfăcut contractul de
ancheta „Scînteii"

(subliniem noi) vor intra în producție după alte cîteva luni.„în asemenea condiții — spunea Ariana Trîmbiționi — pare inutil să te apuci să faci modele noi, frumoase, moderne. Trebuie să te supui mecanismului...".„La contractări, ne spune șeful serviciului creație — vin din partea comerțului cîțiva bărbați, cam la vîrsta de 45—50 de ani, „experții pieței". Ei aleg, el judecă ce vor îmbrăca mii de femei. în cele din urmă producția noastră reprezintă „gustul" a patru-cinci asemenea „arbitri ai modei"...Vizităm fabrica Faianța din Sighișoara — cea mai mare fabrică de acest gen din țară. Stăm de vorbă cu Wilhelm Fabini — absolvent al Institutului de artă plastică din Cluj promoția 1963. Fabini — cunoscut ca ceramist în țară și străinătate, are aproape 6 ani de contact neîntrerupt cu industria. Expoziții la Kdln, Faenza, Torino, Bochum, Moscova, Sibiu, București, se înscriu printre argumentele care ilustrează valoarea artiștilor plastici de care dispune industria,„Este suficient — ne spune el — să urmărești produsele noastre pe piață, ca să te convingi de marele decalaj ce există între posibilitățile fabricii șl producția desfăcută. E- xistă în mod cert o responsabilitate a comerțului — dar și felul în care conducerea fabricii se preocupă de diversificarea produselor, de sporirea calității lor estetice, are un mare rol. Modelele create de noi sînt supuse unei comisii interne de omologare, formată din director, in- •, giner șef, șeful serviciului tehnic și noi, creatorii. Foarte des produsele noastre sînt respinse. Motivul — „complicații tehnologice".Fabrica produce modele învechite, care zac fără cumpărători în rafturile magazinelor — a continuat interlocutorul. Voi da numai un exemplu, care confirmă și un mod de a produce ce nu ține seama de mobilitatea pieței, de cerințele cumpărătorilor. Astfel, fabrica de faianță produce un singur fel de serviciu de bucătărie. Greoi, butucănos, fără nici o urmă de intenție estetică. Am propus un alt model. Mai simplu, mai elegant, mai încăpător, ținînd seama de o a- numită modernizare în conceperea formelor de porțelan. Răspunsul comisiei interne de omologare a fost: „costă prea scump". în realitate, costul prototipului era ceva mai mare decît al celui actual, însă prin calitățile sale, prin spațiul mai mare pe care-1 oferea cumpărătorului, justifica această sporire de preț. Concepția care tronează este • următoarea : Producem pînă „să- turăm" piața. Numai atunci înlocuim produsul vechi cu unul nou. Obsesia seriilor foarte mari explică de ce din servicii de largă circulație, fabrica produce doar un singur model. Cumpărătorii ar dori să-și aleagă modelul, să-si poată manifesta preferința pentru un o-

muncă la patru absolvenți ai institutului, pe motiv de reorganizare a schemei. Este curios însă faptul că au fost păstrați... mai mulți creatori fără calificare de specialitate.Și totuși, industria ne-a oferit și exemplul unei înțelegeri adevărate a muncii de creatori — fabrica „Dacia", întreprindere modernă, cu producție de înaltă calitate artistică. în- tr-un atelier civilizat, cu lumină multă, cu liniște, lucrează de mai mulți ani un grup de absolvente ale Institutului „Nicolae Grigorescu".„Fabrica ne ajută să ne dezvoltăm. Ne pune la dispoziție mijloace pentru lucrări experimentale, înțelege sensul estetic al muncii noastre, a- portul la ridicarea calității producției. înțelege în primul rînd că sîntem artiști și nu niște simple funcționare".Munca creatorilor din industrie se înscrie sub semnul esteticii industriale. După cum se știe însă — a- cest domeniu este încă la început la noi, Un prim impuls ar trebui dat de înseși institutele de artă, unde chiar în acest moment, programa de învă- țămînt a artelor decorative nu ține suficient seama de necesitățile industriei. Astfel, ceramiștii absolvenți nu știu să lucreze la strung, piesă esențială în munca ceramicii industriale. Pe de altă parte pînă nu demult sectorul sticlărie al producției

industriale era absent din preocupările institutului. O seamă de întreprinderi reclamă specialiști în estetica industrială, dar n-au de unde să și-i procure, căci nu există în momentul de față secții de învăță- mînt cu un asemenea profil.Factorul direct interesat în producția bunurilor de consum de calitate estetică superioară este industria. Din nefericire în multe locuri unde am fost (cu unele excepții, de pildă la „Dacia"), condițiile de lucru sînt total nepropice muncii de creație. La întreprinderile textile Galați, creatorii n-au un birou unde să-și desfășoare activitatea, la Faian- ța-Sighișoara ei lucrează pe o scară de serviciu, iar modelorii într-o cameră de' subsol fără lumină si aerisire; la întreprinderea pentru industria Bumbacului din Capitală, într-o cameră insalubră și neîncăpătoare, lucrează opt creatori. Documentarea este socotită ca o pierdere de vreme, fiind total suprimată, de pildă la „Faianța" din dispoziția conducerii întreprinderii, deși un ordin al Ministerului Industriei Ușoare prevede pentru toți creatorii o zi pe săptămînă pentru documentare. însuși sistemul actual de muncă și salarizare al creatorilor este nestimulativ.Un al treilea factor este însăși Uniunea Artiștilor Plastici, care se ocupă prea puțin de soarta creatorilor din industrie. Creatoarele de la „Dacia" îmi spuneau: „Cerințele Uniunii ca organ de breaslă nu iau în considerare munca depusă în industrie. Astfel, ar fi normal ca primirea în Uniune să țină seama în primul rînd de modelele realizate în fabrică și nu de prezența în cadrul diverselor expoziții". Pe de altă parte, indecizia Uniunii privind fixarea consilierilor artistici la atelierele de grafică publicitară ale diverselor instituții lasă munca creatorilor de acolo la arbitrariul unor aprecieri de multe ori necompetente.în discuțiile cu creatorii, aceștia au avut cîteva propuneri. Notăm cîteva din ele : îmbunătățirea formelor învățămîntului de specialitate, realizarea unor centre mai mari de creație, organizarea unui simpozion Pe țară al creatorilor din industrie, organizarea unor expoziții cu produsele, bune sau rele, lucrate în întreprinderi, expoziții urmate de dezbateri ș.a.întrucît problema este de maximă importantă pentru producția industrială românească, lăsăm discuția deschisă și invităm pe specialiști, creatori, artiști plastici să ne trimită opiniile lor.
Iulian MEREUȚA
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(Urmare din pag. I)

Obrazul 
subțire cu 
cheltuială 
se tine...
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ln termen de 7 luni, Victor 
Bănită din comuna Vasilați (Il
fov) a delapidat peste 33 000 lei. 
Era gestionar la magazinul cu 
autoservire al cooperativei să
tești. Obișnuia omul să bea zil
nic cite o sticlă — țuică, vin, 
coniac, adică din tot ce avea în 
rafturi. Era cel mai consecvent 
client al magazinului. Acum tot 
client este. Numai că a schimbat 
gestiunea. A băut cit a băut și 
acum... plătește. Suma o stabi
lesc alții. Orice consumație se 
achită, fapt pentru care lui Vic
tor Băncilă i se face acum nota 
de plată, cu remiză cu tot. Vor
ba ceea: obrazul subțire, 
(mare) cheltuială se ține.

cu

I 
L'

Rubrică redactată de
Stefan ZIDAR1TĂ 
Gheorgho POPESCU 

sprijinul corespondențiloreu 1. . 
„Scînteii‘

Pentru că munca cu oamenii, specifică organelor și organizațiilor de partid, trebuie să capete un caracter continuu, să devină o permanență în activitatea lor, și nu o treabă de campanie, de mîntuială, făcută printre picături.— Cum vedeți că s-ar putea realiza acest deziderat ?— în primul rînd prin exemplul oferit de cadrele de conducere, cu o bogată experiență în munca de partid. în prezent, activitatea celor mai buni activiști ai noștri se desfășoară, de regulă, pe teren, în organizațiile de partid din întreprinderi și instituții. Este firesc deci ca problemele mai dificile semnalate de cetățeni să fie rezolvate de către membrii biroului, în urma unoi- ample investigații întreprinse uneori chiar de către ei, iar alteori de către ceilalți activiști sub îndrumarea lor directă. Aceasta asigură e- ficiența scontată în soluționarea problemelor ridicate de cetățeni. Am putea menționa în acest sens numeroase exemple. Bunăoară, de la fabrica de medicamente „Fiola" ni s-au semnalat o seamă de neajunsuri din activitatea comitetului sindicatului. Cer- cetîndu-se sesizarea, au fost scoase la iveală grave abateri săvîrșite de către Viorica Moldoveanu, președinta comitetului sindicatului, care-și însușise importante sume bănești provenite din cotizația sindicală. Concluziile cercetărilor întreprinse de un colectiv de activiști condus de un secretar al comite

tului de partid al sectorului au făcut obiectul unor discuții în cadrul adunării generale a organizației de partid, care a hotărît excluderea din partid a acesteia. Totodată, analiza e- fectuată a permis stabilirea unor măsuri practice, care să ducă la îmbunătățirea activității de partid și sindicale din fabrică. La fel

Cetatea din Tg. Mureș Foto : M. Andreescu

Oricine ar vizita un magazin de vînzare a cărnii, mai ales dimineața, după deschidere, cînd abundă cumpărătorii, ar găsi firesc gestul gospodinelor care, primind pachetul (fie el oferit cu culanță sau pur și simplu „trîntit" în coșniță), mai privesc încă o dată cu vădită curiozitate ce le-a vîndut măcelarul. Gestul e explicabil : îndeobște, ele vin de-acasă cu socoteala gata făcută : cîtă carne și din ce categorie trebuie să cumpere pentru diferitele feluri de mîn- care pe care intenționează să le pregătească. Realizarea acestei prevederi, oricît ar părea de măruntă, depinde, la urma urmei, de felul cum servește măcelarul. E de ajuns ca el să „scape" satirul sau cuțitul, să adauge în pachet mai multe oase, pielițe sau zgîrciuri, ori rămășițe din alte categorii, ca mica economie să aibă de suferit.Iată-i, dar, pe consumator și măcelar față în față. Nu e numai o simplă tranzacție comercială, ci un moment al distribuției bunurilor de consum, care angajează — înaintea altor atribute ale deservirii — cinstea vînzătorului.Acestui aspect i-a fost dedicat raidul pe care l-am întreprins zilele trecute, împreună cu cîțiva lucrători ai Inspecției comerciale municipale și ai secției economice a Inspectoratului Miliției Capitalei, prin măcelăriile din București. întîi, am remarcat că în numeroase măcelării deservirea decurge spre mulțumirea consumatorilor. Carnea, tranșată în prealabil pe categorii și calități, este etalată în vitrine ; vînzătorii manifestă răbdare și solicitudine, cîntă- resc corect și nu privesc cu ochi „crunți" pe cumpărătorii care insistă asupra bucății preferate. La magazinul situat pe strada Kogălniceanu nr. 8 am încercat o adevărată satisfacție cînd consumatorii ne-au relatat că sînt serviți ireproșabil, acesta fiind un magazin unde „este o adevărată plăcere să cumperi".Am întîlnit deci mulți măcelari care își practică profesiunea cinstit, îndreptățind respectul de care se bucură. Cu atît mai mult ne-a mîhnit să descoperim că sînt și măcelari care deformează această imagine.La unitatea nr. 39 din Calea Grivi- ței, vînzarea părea să decurgă normal. Cîteva gospodine au fost rugate de inspectorii noștri să colaboreze la control. Pachetele cu carne proaspăt cumpărate au fost puse pe cîntar și- surpriză I Din pachetul cumpărătoarei Ecaterina Țipoi lipseau 20 gr., din cel al cumpărătoarei Maria Dinu — 50 gr. etc. Se întocmesc actele de contravenție legale, iar gospodinele păgubite primesc carnea sustrasă de vînzător. Urmează explicațiile : „Cîntarul e defect" — bîlbîie a scuză vînzătorul Constantin Stănescu. Se procedează la o verificare. Un pachet cu carne e cîntărit, concomitent, la cîntarul cu pricina și apoi la un altul, de la standul vecin. Nu se constată nici o diferență. Vînzătorul infractor „constată" și el că fură... (de altfel, e senin, nu-1 afectează faptul că gospodinele din rînd sînt indignate și-I numesc hoț). Facem o mică socoteală: dacă acest vînzător ar vinde numai 100 de pachete de carne pe zi, din mica „ciupeală" de 50 gr la kilogram rezultă un surplus mediu de 100 lei pe zi și aproximativ 3 000 de lei pe lună.La măcelăria din strada V. Polo- nius, n-am așteptat mult. Un cumpărător s-a reîntors în magazin, a depus pachetul pe tejghea și a reclamat că i s-a dat prea mult os. Cîn- tărise carnea la lăptăria vecină și rezultaseră 400 gr os la 1 kg de carne. Cazul intrigă și inspectorii ies din anonimat. Se ia, la întîmplare, pachetul unui cumpărător care tocmai dădea să plece. Carnea e pusă pe cîntar. Rezultatul: din- tr-un kg de carne, cumpărătorul a beneficiat de 680 gr carne calitate superioară și 320 gr os. Incorectitudinea este evidentă : Potrivit normelor comerciale în vigoare, carnea de categorie superioară (20 lei kg) se vinde în următoarele proporții: 830 gr. carne și 170 gr os. Normativul există, ce-i drept, dar măcelarul Nedea îl folosește după bunul său plac. El vinde cîte 250—400 gr os la fiecare

kilogram de carne. Oase sînt din belșug. Vin de la abator cu 3 lei kg. în cazul de mai sus, unde a adăugat 150 gr de os în plus, el a încasat diferența de carne, păgubind pe consumator cu aproximativ 3 lei.Pentru ridicarea nivelului de deservire, multe măcelării din Capitală au fost înzestrate cu mașini electrice de tocat. Cetățeanul care intră în magazin citește anunțul : „Tocăm carne la cerere". El nu știe însă că există o dispoziție care interzice categoric măcelarilor să vîndă altă carne tocată decît cea aleasă de cumpărător și tocată în fața lui. Și atunci prinde momeala pregătită în prealabil de măcelarul incorect. Adică cumpără — cu 20,50 lei kg — o tocătură în care au intrat tot felul de rămășițe, zgîrciuri și pielițe, căreia nici un laborator din lume nu i-ar mai putea determina apartenența la vreo calitate sau categorie de carne. Și se pare că venitul stors din tocătură dubioasă e atît de ispititor, încît numeroși contravenienți preferă să plătească o amendă după alta, dar își continuă îndeletnicirea.■ La sfîrșitul raidului nostru se impun cîteva observații. Ceea ce ne-a frapat, în primul rînd, a fost riposta extrem de slabă a multora dintre cumpărători față de ieșirile grosolane și matrapazlîcurile măcelarilor incorecți. Dacă ar exista un curent activ de opinie împotriva acestor fenomene, lucrurile s-ar rezolva fără mult consum de nervi, în favoarea cumpărătorilor. în toate magazinele există afișat, la loc vizibil, numărul de telefon al Inspecției comerciale municipale — 15.39.55. Am făcut ulterior un mic sondaj : telefonul e prea puțin uzitat.Un rol important în depistarea abaterilor de la corectitudine în comerț revine echipelor de control obștesc. Am mai scris în coloanele ziarului nostru despre eficacitatea acestei activități obștești de mare răspundere. Ce rezultat are însă un asemenea control dacă el se limitează la menționarea unor deficiențe cu totul întîmplătoare și secundare ? Lucrătorii Inspecției comerciale ne-au relatat că, nu de puține ori, echipele de control obștesc descoperă faptul că în unele măcelării „lipsesc cîrligele" sau „nu e curățenie", trecînd cu vederea practicarea metodelor ilicite descrise mai sus și lăsînd în procesele verbale constatarea lapidară „nimic de semnalat".înlăturarea practicilor ilicite depistate în raidul nostru depinde șl de rigoarea legii. Ce măsuri se iau împotriva măcelarilor incorecți și recidiviști ? în general, sancțiunea aplicată se reduce la o amendă. Practic, la Inspectoratul comercial municipal se string dosare cu procese verbale, se încasează amenzi pe care infractorii le plătesc cu promptitudine, pentru ca după cîteva zile să fie din nou prinși și... amendați. Se impune o modificare a legislației, încît recidiva să se soldeze cu o sancțiune drastică, exemplară. Ar trebui ca Inspectoratul Miliției Capitalei să acorde un sprijin mai substanțial lucrătorilor de la Inspecția Comercială, pentru încadrarea legală a numeroaselor recidive ca infracțiuni.La reacția slabă a consumatorilor frustrați concură și unele anomalii în organizarea unităților de desfacere. Se pare că normele de vînzare a cărnii sînt un secret dezvăluit doar vînzătorilor și responsabililor de la O.C.L. „Carnea". Ce folos de ordonanțele care menționează, de pildă, că un kg de carne superioară se vinde în proporție de 830 gr carne și 170 gr. os, de vreme ce aceste norme nu sînt afișate citeț, la vedere, să le cunoască toți cumpărătorii ? Și, la fel, de unde să se cunoască indicațiile organizațiilor comerciale privind vînzarea cărnii tocate ?înlăturarea acestor încălcări flagrante ale normelor comerțului socialist revine, în primul rînd. Direcției comerciale a consiliului popular municipal, care este chemată să formuleze neîntîrziat propuneri pentru intensificarea controlului și instaurarea normelor civilizate în acest sector al comerțului.
A. MUNTEANU

țelege că aceasta imprimă seriozitate, atitudine responsabilă din partea celorlalți activiști și lucrători din aparatul de partid față de sesizările cetățenilor, în care noi vedem un mijloc pentru îmbunătățirea pro-, priei noastre activități. De aceea este deosebit de important ca fiecare semnal să fie apreciat și rezolvat

țiile cu publicul. Pentru că, în mod paradoxal, la cercetarea atentă a diferitelor cazuri se puteau găsi ușor posibilități de rezolvare a lor sau, în alte situații, cînd aceste posibilități erau limitate, celor în cauză nu li se dădeau lămuririle necesare. Multe din sesizările și reclamațiile legate de activitatea serviciului de

semnalelor ce le primim în legătură cu activitatea acestora.Un număr apreciabil de sesizări aduc în discuție diferite probleme ale sala- riaților, de care, în mod normal, ar trebui să se ocupe sindicatul. Bunăoară, de la întreprinderea poligrafică „13 Decembrie", C.P.C.S., C.P.C. Buftea, In-
Eficiența dialogului 
cotidian cu cetățeanul .... $s-a procedat și în urma unor sesizări primite de la întreprinderea de lucrări hidrotehnice speciale, care au fost cercetate de secretarul comitetului de partid al sectorului, Constantin Prodan. Concluziile în urma verificării lesizărilor respective au pus în lumină și altă cauză a numeroaselor deficiențe din activitatea acestui colectiv — comportarea necorespunzătoare a directorului și a altor salariați cu munci de răspundere față de subalterni. Firește, cercetînd asemenea sesizări, membrii biroului comitetului de partid al sectorului nu se mulțumesc numai să stabilească măsuri corespunzătoare, ci urmăresc și ducerea la îndeplinire a acestora. Se în-

întotdeauna nu numai prin prisma cazului său particular, ci și în funcție de acele elemente care pot permite reliefarea unor concluzii cu caracter mai general. Pe raza sectorului nostru își desfășoară activitatea numeroase instituții și servicii care prin însuși profilul lor lucrează în mod nemijlocit cu publicul. O bună parte din sesizările pe care le primim din partea cetățenilor se referă tocmai la activitatea acestor instituții — telefoane, spațiul locativ, I.D.G.B. etc. De multe ori, cercetîndu-le, constatăm că în spatele diferitelor justificări așa zis obiective, invocate de către lucrătorii acestor instituții se ascunde de fapt optica lor deformată în ce privește rela-

reglementare a spațiului locativ sînt generate tocmai de atitudinea refractară a salariațilox- de aici față de cetățeni, de lipsa de solicitudine de care aceștia dau dovadă, de superficialitate, incompetență și uneori de încălcarea conștientă a normelor legale privind acordarea spațiului de locuit. Analizînd această situație, biroul Comitetului de partid a propus o seamă de măsuri menite să îmbunătățească munca la acest serviciu. O parte din inspectori au fost sancționați, iar șeful serviciului a fost înlocuit din funcție.De altfel o dovadă a faptului că multe instituții și întreprinderi de deservire a publicului nu-și fac datoria este însăși frecvența

stitutul de studii și proiectări pentru industria celulozei și altele ni s-au semnalat cazuri de neres- pectare a legislației muncii, lipsă de grijă față de condițiile în care lucrează diferiți salariați etc. Cercetate cu atenție, majoritatea au fost rezolvate favorabil. Firește, acest lucru putea fi făcut de către comitetul sindicatului, a cărui activitate se pare că nu este orientată întotdeauna spre astfel de chestiuni care stau la inima oamenilor.— Asemenea sesizări pot fi considerate și ca un barometru al superficialității, al formalismului în tratarea problemelor sesizate de către cetățeni.— Firește. Acesta este punctul nevralgic, principala racilă pe care ne stră

duim să o înlăturăm. O cale sigură pentru curmarea unor astfel de manifestări este, fără ’ îndoială, activitatea politică pe care trebuie să o desfășurăm în rîndul lucrătorilor acestor instituții, precum și exercitarea unui control riguros și sistematic exercitat de către organizațiile de partid asupra modului cum sînt respectate normele și prevederile legale în relația instituție-cetățean. Este semnificativ în acest sens și faptul că înseși planurile de activitate ale comitetului nostru de partid reflectă problemele mai importante ridicate de cetățeni în cadrul audiențelor sau prin scrisori. Astfel, nu întîm- plător în planurile , noastre de muncă, în acțiunile mai importante pe care le-am întreprins în ultima perioadă, au fost cuprinse probleme care se referă la activitatea economică a întreprinderilor, sănătate și a- sistență socială, legislația muncii etc.Perfecționarea activității de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii, sporirea eficientei dialogului în care sîntem angajați cu cetățenii constituie o latură importantă a activității organelor de partid și de stat, o sarcină de mare însemnătate ce decurge din însăși esența profund u- mană și democratică a orînduirii noastre sociale. Această activitate privită uneori prin prisma pur administrativă are numeroase implicații de ordin social. De aceea trebuie să cultivăm pretutindeni față de cetățean, de punctul său de vedere o atitudine de înaltă responsabilitate civică.

La C.I.L. 
BacăuGama produselor executate la Combinatul pentru industrializarea lemnului din Bacău a crescut de la cîteva sortimente de mobilă la circa 40 de tipuri de garnituri pentru dormitoare, sufragerii, mese școlare, fotolii destinate pieței interne și alte garnituri sau piese separate pentru export. Pentru realizarea acestor produse se utilizează materiale de calitate : p.a.l., p.f.l., placaj, furnir de nuc, stejar, fag, iar pentru finisaj se folosesc lacuri poliesterice și mate.Pregătirea producției pentru anul viitor este o preocupare curentă, îndeosebi pentru noile fabrici ce urmează să intre în funcțiune. Recent a intrat în probe tehnologice fabrica de plăci fibro-lemnoase cu o capacitate anuală de 45 000 tone. De asemenea, fabrica de case și secția de ambalaje, care intră în probe tehnologice în cursul acestui ultim trimestru, vor asigura o valorificare superioară a masei lemnoase.Anul acesta s-au făcut prototipurile pentru pregătirea în bune condiții a producției de case, în serie, destinate dotării unor complexe turistice și de odihnă și tratament.
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PENTRU CA MINA Sprijinul departamental CONTRASTE
SĂ NU „DEVOREZE"

PĂDUREA...
Extragerea cărbunelui, a minereu

rilor și substanțelor minerale utile presupune, după cum se știe, utilizarea în subteran a unor însemnate cantități de material lemnos. în momentul de față se consumă, în medie, la noi în țară, 28,6 mc de lemn pentru fiecare 1000 tone de cărbune extras, iar în abatajele exploatărilor de minereuri se utilizează 21—27 mc de lemn la 1 000 tone de producție. Dacă raportăm la întreaga producție de cărbune și minereuri, rezultă că anual industria noastră minieră „înghite" sute de mii de metri eubi de material lemnos..Colectivele întreprinderilor din industria minieră înțeleg semnificația sarcinilor mari ce le revin în domeniul gospodăririi atente și economisirii lemnului de mină, aceasta fiind 
o cale importantă atît pentru diminuarea cheltuielilor materiale de producție, a prețului de cost al produselor miniere, cît și pentru asigurarea unei valorificări superioare a resurselor din pădurile țării.Este semnificativ că în acest an consumul specific de lemn la extracția de cărbune este cu 1,4 mc/1000 tone de producție mai redus față de prevederile cincinalului pentru anul 1970. în ultimii opt ani, deși producția de cărbune din subteran a crescut cu 209 la sută, prin reducerea în ritm accentuat a consumului specific de material lemnos, plusul de lemn solicitat economiei naționale a fost de numai 13 la sută. Rezultate dintre cele mai favorabile în micșorarea consumului de material lemnos s-au obținut îndeosebi în unitățile de extracție a lignitului, iar în ultimul timp și în minele Combinatului carbonifer Valea Jiului, care numai în trimestrul III a! acestui an au economisit 6 200 mc lemn de mină.Gospodărirea rațională a lemnului de mină capătă o deosebită importanță în viitor, dacă ținem seama, pe de o parte, de faptul că resursele de material lemnos sînt practic aproape constante, iar pe de alta, că cerințele economiei naționale de cărbune, minereuri și alte substanțe minerale utile sporesc necontenit. Se apreciază, de pildă, că în următorii 10—12 ani producția de cărbune va fi mai ‘ mare de peste 3 ori față de realizările din anul trecut, iar cea de minereuri de a- proximativ două ori. Specialiștii au estimat însă că, în condițiile triplării și, respectiv, dublării producției de cărbune și minereuri, consumul total de lemn de mină va trebui să se încadreze aproximativ în limitele cantitative actuale, ceea ce presupune eforturi substanțial mărite pentru economisirea și raționalizarea utilizării acestui material în fiecare întreprindere și exploatare minieră. Este limpede că, în condițiile în care consumurile specifice Ia 1 000 tone producție ar rămîne aceleași, exploatările miniere ar „devora" suprafețe imense de păduri.Evident, pentru diminuarea progresivă a consumurilor specifice de lemn, important este să se asigure măsuri eficiente, în primul rînd în acele unități care în momentul de față nu se încadrează în normele planificate. în această situație se află, bunăoară, întreprinderea minieră Cîmpulung, județul Argeș, care a consumat în plus în trimestrul III a.c. peste 1 000 mc de lemn de mină, întreprinderea minieră Suceava, cu o depășire de aproape 600 mc, sau întreprinderea minieră Dobrogea — cu 180 mc.

Cauzele irosirii lemnului de mină în fiecare dintre aceste unități sînt diferite. Pentru toate, însă, este valabilă lipsa de grijă în evidența și urmărirea normelor de consum la fiecare exploatare și mină. Examinînd aceste cauze, ministerul a obligat conducerile întreprinderilor respective să examineze cu atenție — în cadrul studiilor de organizare științifică a producției și a muncii — noi posibilități de folosire pe scară mai largă a înlocuitorilor, de extindere a procedeelor de exploatare cu consum redus de lemn. S-a cerut, totodată. conducerilor acestor unități să asigure o evidență strictă a necesarului și consumului de lemn în fiecare sector, pe această cale pu- tînd fi evitate tendințele de risipă.Extracția de cărbune rămîne, în continuare, principalul consumator de lemn, unitățile din această subra- mură utilizînd aproape 2/3 din cantitatea totală de material lemnos necesar industriei miniere. în aceste unități, eforturile se cer concentrate în direcția generalizării înlocuitorilor în galerii, dar mai ales a extinderii susținerii metalice a abatajelor pînă la limita extremă permisă de condițiile de lucru. Ponderea importantă în folosirea susținerilor în metal trebuie să revină procedeelor mecanizate, al căror consum specific de lemn este de ordinul a 4—5 mc/1 800 t, fată de 6—16 mc/1 000 t la abatajele cu stîlpi șl grinzi metalice și, respectiv, de 38—46 mc la a- batajele-cameră sau frontale susținute cu lemn. Chiar dacă ritmul de introducere a acestor înlocuitori în abataje este determinat în primul rînd de dotarea telinico-materială, este nevoie să se Intervină mai operativ, în viitor, în toate unitățile, în vederea însușirii noilor tehnologii într-un timp mai scurt decît pînă în prezent. Un rol deosebit de important revine, în această privință, cercetătorilor din industria carboniferă, în scopul verificării în termen scurt a noilor tehnologii de lucru în condițiile specifice fiecărui bazin carbonifer și aplicării lor practice pe scară tot mai largă.în domeniul, producției de minereuri. problemele sînt mai com

plexe, datorită, în primul rînd, formelor geometrice neregulate sub care se prezintă de cele mai multe ori zăcămintele în spațiu. Tocmai din această cauză, metodele de exploatare nu au uniformitate și continuitate. ci se impune ca ele să fie permanent adaptate condițiilor locale. în privința generalizării înlocuitorilor în galerii, soluțiile de extindere sînt cunoscute : betonare, zidire cu bolțari de beton, susțineri metalice, toreretare sau ancorare. Rămîne de examinat, sub aspect tehnic sau economic, care dintre a- ceste procedee sînt cele mai potrivite condițiilor locale, astfel ca de la circa 24 la sută, cît se realizează în prezent cu ajutorul lor, să se a- jungă la 80—90 la sută din volumul total al lucrărilor.Se conturează în prezent și alte modalități pentru diminuarea mai accelerată a consumului de lemn. Specialiștii din ramura noastră studiază, de pildă, posibilitatea folosirii maselor plastice pentru bandajarea galeriilor și abatajelor, cu dublul scop de a reduce atît consumul de lemn, cît și cel de metal. Se examinează, de asemenea, să se introducă metodele de exploatare cu subminare — care necesită consum extrem de redus de lemn — și la unele straturi, de cărbuni și minereuri, iar i soluțiile de susținere metalică și la | capetele abatajelor frontale, care | azi se consolidează încă în lemn. | Fructificarea practică a acestor po- i sibilități. ca și a altora de acest gen, a face oportună îmbunătățirea colabo- | rării între cadrele din cercetare și 0 cele din întreprinderile productive, | care să permită efectuarea în cele | mai bune condiții a experimentărilor | și generalizarea operativă a rezulta- | telor acestora.Există deci reale posibilități ca, prin efortul susținut al tuturor cadrelor din întreprinderile miniere, unitățile de proiectare și de cercetare, acțiunea de reducere a consumurilor specifice de lemn. de mină să fie în continuare intensificată,! în interesul creșterii eficientei activității industriei miniere, al întregii economii naționale.
Ing. Șerban DUMAdirector adjunct în Ministerul Minelor

NOI STRUNGURI CARUSELDupă ce a încheiat asimilarea construcției familiei de strunguri carusel, în șase tipodimensiuni, cu diametre diferite, colectivul Fabricii de mașini-unelte și agregate din București a trecut la realizarea unui alt strung într-o construcție modernizată. Este vorba de un carusel cu diametrul de așchiere de 1 600 mm, cu comandă program, ce se va construi în țara noastră pentru prima dată. După omologare, noua mașină, proiectată în țară, va intra anul viitor în fabricația de serie. Continuînd acțiunea de perfecționare a produselor, colectivul acestei fabrici va realiza anul viitor un nou carusel, cu diametrul de 1 250 mm, care poate primi comandă program numerică. Acest strung va sta la baza unei viitoare familii de carusele românești. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)Mehedinți, unde cele 500 hectare de vie plantate au fost fărîmițate în 51 de cooperative agricole, revenind, în unele unități, doar cîte 2—3 hectare. în județele Dîmbovița, Sibiu, Cluj și altele, au fost cazuri cînd cooperativelor agricole li s-au repartizat și acordat credite în valoare de 10—20 mii de lei. pentru obiective de importantă minoră. Din cauza dispersării lor, obiectivele stabilite nu pot fi realizate la timp și în mod satisfăcător, eficiența lor scade simțitor și, ceea ce este mai grav, nu se mai pot dirija fondurile spre lucrări de investiții de mare importantă, care să permită realizarea unor sporuri substanțiale de producție marfă.Implicații economice dintre cele mai nefavorabile are și practica — 
din păcate destul de des folosită de unii conducători de cooperative a- gricole — de a include în planul de investiții tot felul de obiective, fără ca să țină seama de posibilitățile reale de asigurare a documentației tehnico-economice, materialelor și u- tilajelor necesare, de capacitatea de execuție, forța de muncă, mijloacele bănești. Din această cauză, an de an, un număr însemnat de obiective nu au mai fost începute, iar altele au rămas neterminate. Asemenea defecțiuni s-au semnalat și în 1968. La capitolele „alimentări cu apă" și „construcții zootehnice", bunăoară, o- biectivele neterminate reprezentau, la începutul lunii noiembrie. 28 la sută din plan, la lucrările de electrificări din incinta cooperativelor agricole 24 la sută etc.Evident, o serioasă răspundere pentru aceste întîrzieri o poartă consiliile de conducere din cooperativele agricole și uniunile cooperatiste. Deși se discută de foarte multă vreme despre necesitatea organizării echipelor de constructori în cadrul cooperativelor agricole, astfel îneît acestea să satisfacă integral atît nevoile unităților respective, cît și ale sătenilor, problema n-a fost încă rezolvată în mod satisfăcător»

frecvența deplasărilor?
Creșterea gradului de adaptabilitate a producției la cerințele și exigențele tot mai diverse ale consumatorilor interni și exportului creează unor întreprinderi din industria ușoară probleme de natură mult mai complexă decît în alte ramuri. Schimbarea neprevăzută a unor sortimente poate provoca oarecari dereglări în funcționarea mecanismului economic al unor unități. în aceste condiții, este clar că întreprinderile în cauză nu pot decît în parte 8ă-și pună la punct activitatea lor economică doar cu forțele proprii. De aceea, ele au nevoie de un sprijin calificat și oportun din partea forurilor ministerului de resort.Insistăm asupra acestei necesități întrucît considerăm că, în unele cazuri, s-a înțeles greșit semnificația lărgirii atribuțiilor acordate comitetelor de direcție din întreprinderi. In loo ca inițiativa și răspunderea acestor organe de conducere colectivă să se îmbine cu un sprijin competent și o îndrumare atentă din partea forurilor de resort, se observă în ultimul timp o slăbire a asistentei acordate unor întreprinderi în soluționarea efectivă a anumitor probleme esențiale, legate de îndeplinirea exemplară a prevederilor planului de stat, de ridicarea nivelului activității economice.Dar să recurgem la fapte. La fabrica de încălțăminte „Banatul" — Timișoara, rezultatele activității economice se află pînă acum cu mult sub posibilități, iar situația financiară a șchiopătat mai tot anul, cu o înrăutățire evidentă în trimestrul III. Este adevărat că, în condițiile actuale, cînd se impune o mai mare receptivitate la cerințele exportului și pieței interne, devin necesare la un moment dat anumite schimbări în volumul producției planificate. Dar planul inițial al acestei fabrici a fost modificat cu regularitate atît ca volum cît și ca structură în tot cursul acestui an. în trimestrul III, frecvența acestor schimbări a atins apogeul: opt restructurări, planul „fixîndu-se“ o dată cu sfîrși- tul trimestrului la... nivelul realizărilor.• Motivul invocat de -conducerea întreprinderii' și de forul tutelar are o bază reală : comenzile pentru export nu sosesc înainte cu 45 de zile de începutul perioadei de plan, ci pe tot parcursul trimestrului pînă în ultima lună. De aici o suprasolicitare a capacităților în unele zile, care duce la nerespectarea termenului contractual de livrare către beneficiarii interni, cu consecințele financiare aferente : stocuri supra- normative, nerecuperarea cheltuielilor efectuate cu producția nelivrată, nerealizarea acumulărilor bănești și, bineînțeles, penalizări.Ni se pare însă nefiresc ca pe o parte din capacitatea întreprinderii să se pună eticheta „rezervat". în fond fabrica nu este o secție a unei întreprinderi de comerț exterior, ci o unitate de sine stătătoare, cu obligații precise ce decurg din planul de stat. Aceasta nu înseamnă că problema adaptabilității producției la cerințele exportului și consumatorilor interni trebuie situată pe planul doi. între aceste două cerințe nu există o incompatibilitate ireductibilă. Esențial este de a găsi căile de diminuare maximă a efectelor- „efortului de adaptare". Soluția trebuie căutată cu prioritate în creșterea capacității organizatorice a întreprinderii și a forului de resort din minister pentru reducerea permanentă a timpului necesar asimilării producției, prin specializarea în fabricarea anumitor tipuri de încălțăminte.La „Banatul", nerespectarea acestui deziderat a dus la perimarea unui studiu de organizare științifică a producției și a muncii întocmit anul trecut și care, prin reprogramarea fluxu

La fabrica „Banatul" 
din Timișoara

lui de fabricație și locurilor de muncă, ar fi dus la o creștere a producției la linia tehnologică pe care se fabrică încălțăminte pentru copii cu 100 de perechi pantofi pe zi; Dar în 1968 nu s-a planificat să se producă aici acest tip de încălțăminte. Era de așteptat ca, în aceste condiții, să se fi întreprins studii „de urgență" pentru asigurarea unei programări superioare a producției curente. Mai ales că, după aprecierile directorului întreprinderii, tov. loan Oltean, un program de producție optimizat ar fi permis realizarea unei producții suplimentare în trimestrul III de cel puțin 100 000 perechi pantofi.Este drept că nici modul actual de stabilire a planului de aprovizionare cu materii prime și materiale, de încheiere a contractărilor nu vine în sprijinul desfășurării în bune condiții 
a producției în această întreprindere.— întreprinderea „Banatul" — ne-a spus tov. lng. Constantin Gheorghescu — director tehnic în Direcția generală industrială pielărie încălțăminte — este în atenția noastră, ceea ce se confirmă prin frecventa deplasărilor e- fectuate de delegații direcției generale care acordă cit aceste ocazii îndrumarea teh- nico-economică necesară.Nu ne lăsăm însă convinși de „frecvența deplasărilor", ci de fapte. La un recent control făcut de Banca Națională, s-a constatat că volumul imobilizărilor depășește 4,5 milioane lei. Stocurile supranormative creditabile de către bancă au avut un sold permanent mult mai ridicat decît s-a scontat inițial, lucru dovedit și de dobînzile la creditele aferente care numai în trimestrul III au totalizat o sumă aproape egală cu cea scontată pentru... primele nouă luni ale anului. în consecință, pentru realizarea a 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată s-au folosit în trimestrul III fonduri circulante în sumă de 791 lei în loc de 667 lei cît a fost planificat.Se poate aprecia că, în parte, de situația creată în această întreprindere se face răspunzătoare și direcția generală amintită. Oportunitatea intervenției forului* de resort și calitatea asistenței acordate acestei1 fabrici lasă în unele privințe de dorit. La Comitetul județean Timiș al P.C.R. ni s-a relatat că, în luna august, în urma unei vizite la fața locului din partea conducerii ministerului s-a stabilit ca un director tehnic din minister să rămînă cîteva zile în localitate pentru ca, împreună cu conducerea întreprinderii, să precizeze căile de îndreptare a situației. Rezultatul acestei analize s-a concretizat într-un plan de măsuri. De necrezut, însă, planul nu cuprinde nici măcar o problemă care să cadă în sarcina direcției generale șl nici o responsabilitate pentru aceasta !Dar oare chiar nu există probleme a căror rezolvare să depășească posibilitățile comitetului de direcție ? în luna august a.c. existau în custodia întreprinderii circa 170 000 perechi încălțăminte. Or, întrucît — după cum ne-a spus directorul fabricii — capacitatea maximă de depozitare a întreprinderii este de 100 000 bucăți, nu este greu să ne imaginăm în ce condiții sînt păstrate produsele finite din custodie și din producția curentă și cu ce daune economice se soldează aceasta.Desigur, nu pledăm pentru o revenire la tutela măruntă. Dar din moment ce în fața întreprinderii se ridică cerințe sporite în domeniul creșterii eficienței economice, probleme noi și complexe impuse de o mai mare mobilitate a producției, este normal ca ea să se bucure de un sprijin- eficient din partea forului de resort din minister.

Corneliu CÂRLAN

Datorită acestei neglijențe, precum și atenției insuficiente acordate de uniunile cooperatiste și conducerile unor unități lansării la timp a comenzilor de materiale, utilaje și proiecte, atacării lucrărilor încă din primele luni ale anului, fabricării sau procurării pe plan local a diferitelor materiale de construcții (cărămizi, var, țiglă, balast etc.), controlului periodic al stadiului de execuție — activitatea de investiții în unele co-

dețelor nu au soluționat încă problema întocmirii cu operativitate a proiectelor necesare, ceea ce întîr- zie începerea lucrărilor. Totodată, prin „grija" proiectanților, în cooperative continuă să se realizeze obiective greoaie, exagerat de mări. în care se consumă cantități apreciabile de ciment, fier, cherestea etc.Este știut că, în ultimii ani. la indicația conducerii partidului, s-a pus un accent tot mai mare pe extinde-

posibilitățile de asigurare a surselor de apă. La cooperativa agricolă Văleni, din județul Argeș, nu s-a dat la timp în exploatare o suprafață de 30 ha din cauza execuției necorespunzătoare a lucrărilor, iar la cooperativa agricolă „6 Martie" Oarja, din același județ, nu s-au irigat 20 ha din cauza absenței măsurilor de da- lare a canalelor. Este necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole. Consiliul Superior al Agri-

FOLOSIREA GOSPODĂREASCĂ
A CREDITELOR

operative este departe de a fi mulțumitoare.Subliniind aceste carențe, proprii sectorului cooperatist, se cuvine să precizăm că multe dintre întîrzierile amintite au la bază și ajutorul insuficient acordat cooperativelor agricole de instituțiile sau organizațiile de stat și economice care concură la realizarea investițiilor în agricultura cooperatistă. Institutul de studii și proiectări agricole tratează, de foarte multă vreme, problemele cooperativelor ca pe niște sarcini de mîna a treia. întreprinderea de foraje și alimentări cu apă, precum și cele care execută lucrările de electrificare în cooperativele agricole nu reușesc, de ani de zile, să satisfacă integral necesarul de lucrări solicitat de cooperativele agricole. Organele de specialitate de la nivelul ju-

rea suprafețelor amenajate pentru irigat, ca unul dintre mijloacele importante de combatere a secetei, de realizare a unor producții mari și constante. în acest scop, statul a alocat fonduri importante. Numai creditele pe termen lung, acordate în perioada 1963—1968, se ridică la 717 milioane de lei. Rezultatele sînt cunoscute. Fapt este însă că ele nu se ridică, întotdeauna, la nivelul scontat. în fiecare an, în unele unități rămîn neirigate suprafețe importante din sistemele amenajate. Motivele sînt felurite. De exemplu, în 1968, an cu condiții deosebite, secetos, la cooperativele agricole Corbeasca. Poduri. Blăgești și Bucium, din județul Bacău, nu s-au irigat între 4—17 ha din terenurile amenajate, deoarece n-au fost analizate. în prealabil, în mod temeinic.

culturii, organele de proiectări și e- xecuție să ia toate măsurile ce se impun pentru a elimina, pe viitor, asemenea neajunsuri.Foarte multe probleme se ridică în legătură cu întreținerea și exploatarea corespunzătoare a mijloacelor de producție realizate. La cooperativa agricolă Sopot, județul Dolj, de e- xemplu. peste 20 la sută din cele 33 ha vie plantată în 1965 prezintă goluri, la Lățunași, județul Caraș- Severin, doar 27 hectare dintre cele 95 ha, plantate cu pomi în anii anteriori, se prezintă în mod corespunzător etc. Asemenea deficiențe se semnalează și în folosirea utilajelor, spațiilor de cazare a animalelor ș.a.m.d. Evident, pierderile sînt mari.Neajunsurile semnalate în orientarea și folosirea investițiilor au fost posibile datorită faptului că, uneori,

organele locale au recomandat cooperativelor agricole să execute investiții care nu aveau condiții de realizare și exploatare, au avizat documentații tehnico-economice fără o analiză temeinică a necesității, oportunității și eficientei investițiilor, n-au analizat în mod satisfăcător cum sînt exploatate obiectivele realizate, ce eficientă au. Nici organele bancare n-au dat dovadă, în toate cazurile, de suficientă exigență și fermitate în aplicarea normelor privind aprobarea, acordarea și controlul eficientei creditelor pe termen lung.Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, Banca Agricolă, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, au luat măsuri în vederea orientării mai judicioase a creditelor, concentrării lor în lucrări care să asigure o eficiență economică ridicată. Ceea ce se impune acum este ca, paralel cu înfăptuirea, punct cu punct, de către organele agricole județene și consiliile de conducere, a măsurilor respective, să se creeze toate condițiile necesare pentru realizarea la timp a obiectivelor prevăzute și exploatarea lor exemplară, astfel îneît acestea să poată atinge cît mai repede parametrii indicați în proiect. Sarcini importante în această privință revin organelor Băncii Agricole. Ele au datoria să adîncească analiza fenomenelor economice din cooperativele agricole, să intensifice îndrumarea și controlul pentru realizarea unor investiții eficiente. O atenție deosebită trebuie acordată u- tilizării creditelor potrivit destinației, recepționării și dării în folosință, la termen, a obiectivelor, modului de întreținere și folosire a investițiilor, în . felul acesta, creditele acordate de stat vor contribui la creșterea bazei tehnico-materiale a cooperativelor a- gricole — factorul cel mai important în creșterea puterii economice a cooperativelor agricole și a bunăstării materiale a membrilor cooperatori, în sporirea aportului sectorului cooperatist al agriculturii la dezvoltarea întregii noastre economii.

„Ls mai mare ?
Bmpoti-ifi !“Să zicem că a venit Anul Nou. între ing. N. Bădîrcea, director, și M. Olteanu, inginer șef la întreprinderea forestieră Curtea de Argeș, am surprins mătoarea discuție :Directorul : „Nu credeam că o să depășim nivelele din ’66 și ’67..."Inginerul șef: „Eu n-am fost chiar atît de sigur. Aveam doar... experiență 1“

ur-
Despre ce este vorba ? Nicidecum da succese, ci de cheltuieli neeconomicoase înregistrate în acest an, care numai în trei trimestre au depășit cil 32 la sută, respectiv cu 61 la sută, nivelele din 1966 și 1967. Pentru asemenea „succese", nici nu se poate ura : la mai mare I Poate le face ministerul altă urare ?

® Scurf circuit la
LCooperativa agricolă din comuna Grivița- Ialomița a plătit suma de 75 000 de lei I.R.E.B.-ului să facă racordarea cooperativei la rețeaua de energie electrică. Și dațl au fost... în schimbul sumei, de doi ani și mai bine, numita întreprindere s-a angajat să instaleze un transformator și cinci stîlpi din beton la centrul gospodăresc și sectorul zootehnic. Dacă celor de la Gri- vița le-a dat mîna să... dea, I.R.E.B.-ul nu s-a lăsat mai prejos și, ca în multe alte situații, a luat. în timp ce întreprinderea folosește de doi ani banii, cooperatorii s-au ales

doar cu așteptarea. Ba azi, ba mîine, ba la anu’... Au investit de atunci alte sume în utilaje, care zac nefolosite fără curent: două selectoare „Gigant" pentru grîu, o moară cu ciocănele cu amestecător, un uscă- tor pentru fîn, două separatoare pen u lapte, 4 incubatoai o capacitate total” 20 000 de ouă și ;la care se adauf iluminatul a 52 biective. Crede rețeaua de înalț siune este de .ii . ■ De unde I Ea chiar peste s gospodăresc al țenilor. I.R.E.B.' .;1 poate fi pus „1;ză“, să lucreze

r.

I,

La Brăila, două uscătoare de mare capacitate pentru porumb, aduse din import, nu au fost utilizate de loo în această toamnă. Deși fuseseră montate de mai multă vreme, ele nu au fost puse în funcțiune deoarece s-a constatat că aici n-ar fi necesare. în acest timp, în alte locuri, porumbul se degradează în grămezi. De aceea, spre sfîrșitul lunii noiembrie s-a hotărît transferarea lor la Tulcea. Așa cum se vede în fotografie, recepționerii le cercetează pentru a le lua în primire. Se pune întrebarea : de ce s-a făcut acum acest lucru și nu în vară 7 Greu de răspuns. S-a crezut, poate, că porumbul se recoltează primăvara...
„...ca pămîntul
care-l calci"

Din primăvara aces
tui an avem o lege a 
fondului funciar care 
cuprinde, pe lîngă al
tele, sancțiuni împo
triva acelora care de
gradează terenul agri
col. Totuși unele între
prinderi se complac 
în a distruge pămân
tul si chiar unele cul
turi. Nu de mult, 
Inspectoratul de stat 
pentru fondul funciar, 
constatînd încălcări 
ale legii respective, a

aplicat sancți ■■■ 
treprinderii f(.
Stîlpeni-Argeș.
cii de cărămi ■ . .
Consiliului
municipal Sil 
constau în ar
30 000—40 000
ba cîntecului .. e<L 
pământul cari
tu le faci, tu
tragi". Interes 
știut este cine i.
va trage... și va des
chide punga.

• Se caută
un inventator

La Uzinele Timișoara, timp se iveau goluri în producție. Ele s-au diminuat cu ajutorul unei mașini de înnodat fire, de mare productivitate. Dar blema nu era rezolvată. Ca aflînd că la textile Arad mașină de

textile într-un
pro- complet urmare, Uzinele o altă înnodat

fire sta nefolosită, U.T. Timișoara a reușit să o închirieze. Numai că transferul pentru această mașină din lui că s-a hățiș birocratic. Dacă nu s-a inventat o mașină de desnodat birocratismul...
partea ministeru- întîrzie... Probabil cererea respectivă înnodat în vreun

• ce nu cu pluguri
de lemn ?

E.T.N. 11 e un plug de 
săpat canale. Cele 10 
bucăți cu care a fost 
dotată, cu cîțiva ani 
în urmă, întreprinde
rea de mecanizare 
pentru lucrări de îm
bunătățiri funciare nu 
au dat rezultate în 
producție. Ca să aibă 
totuși o utilizare, ele

au devenit... material 
didactic pentru școlile de îmbunătățiri funciare. Învață omul să 
lucreze cu utilaje pe 
care nu le va folosi 
niciodată. De ce nu li 
s-au dat niște pluguri 
de lemn ? Aveau un 
avantaj în plus: e- 
rau mai ieftine.
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,VWWWVV\AAA(V»AA(WWWWWmMA(WWWWWWVWWWVVWWWWWW)A^A*WW>A^iWîn cadrul actualului an de învătămînt au fost inițiate importante măsuri pentru perfecționarea tuturor compartimentelor procesului instructiv-educativ, măsuri derivate din Directivele C.C. al P.C.R.. adoptate la Plenara din aprilie a.c. Noile programe de pentru școala generală și superior, manualele îmbunătățite, un sistem perfecționat de activitate metodică. crearea condițiilor pentru funcționarea clasei I, cu elevi de 6 și pentru inaugurarea sei a XH-a și alte menea înfăptuiri constituie rodul unor strădanii susținute din partea forurilor de învătămînt spre a răspunde cît mai bine, operativ, noilor sarcini ale școlii românești.Era de așteptat ca în cadrul acestor preocupări să se asigure — măcar în parte — și îmbunătățirile necesare instrumentelor de aprofundare a cunoștințelor, printre care, în mod unanim recunoscut, se identifică și materialul didactic. Asemenea îmbunătățiri nu numai că devenit sesizabile, după cum rezultă, bună dreptate, din ._. cluziile conducerii Ministerului învățămîntului, formulate în cuprinsul nei analize efectuate acum cîteva luni, nu există o concepție, pe deplin cristalizată, cu privire la elaborarea materialului didactic, la rolul și valoarea lui funcțională în desfășurarea procesului de învătămînt.Cu aproape 6 luni în urmă. în cîteva pavilioane ale complexului din Piața „Scînteii" a fost inaugurată expoziția „Tehnica se . însușește încă. din anii de școală". Reușita acestei expoziții a fost deplină. Prin exponatele prezentate — machete de mașini si instalații. diferite aparate de măsură, planșe etc. — s-au evidențiat nivelul înalt al predării cunoștințelor teh- nico-știintifice în unele școli profesionale si tehnice. atributele de precizie, finețe si fantezie creatoare ale activității profesorilor și elevilor. Si. în plus, marele potențial al atelierelor școlilor sub raportul producerii unor anarate care ar putea fi utilizate foarte bine ca material didactic în școlile de cultură generală, licee și chiar în unele laboratoare universitare. S-a spus atunci.

planuri și învătămînt, de cultură învătămîntul
ani, cla- ase-

n-au dar, ne con-u-

și pe bună dreptate, că printr-o coordonare rațională. aceste s-ar putea producerea și astfel ar zoare permanente de material didactic. între timp, unele instituții școlare au si avansat propuneri în a- cest sens. Din păcate însă, ele sînt prea puțin și greoi finalizate. E adevărat, tovarășul Ștefan Sebeșan, director general în Mi-

unități școlare specializa în unor aparate deveni furni-
o perioadă de cel puțin un an ca să poată fi aplicate învățămintele clare și convingătoare ale unei expoziții școlare ?într-un articol din nr. 970 al „Gazetei învățămîntu- lui“ citim cum că „de a- proape un deceniu se organizează, cu o regularitate demnă de importanta cauzei, concursuri de creare a unor noi tipuri de material didactic. Cu a-

semnate între coperțile lucrărilor, servind doar ca argument pro sau contra pentru obținerea de către autor a gradului didactic solicitat. în felul acesta însă consecințele negative, se dublează. Pentru că nu se fructifică unele dintre cele mai ingenioase soluții oferite uneia sau alteia dintre problemele materialului didactic. Și, în al doilea rînd, însăși această sursă de idei și propuneri.

DIDACTIC
rămîne

A

nisterul învățămîntului, ne spunea că în prezent se prevede experimentarea u- nui ^sistem de desfășurare a practicii elevilor din școlile cu profil tehnic în atelierele școlare, în așa fel încît instruirea din anul II, bunăoară, să nu se mai desfășoare în întreprinderi ci, pe cît posibil, în școli, iar sumele obținute de pe urma valorificării produselor materiale ale practicii elevilor să ră- mînă Ia dispoziția școlilor în vederea dotării lor. în acest sistem experimental este inclusă și confecționarea de material didactic. Numai că, în raport cu nevoile actuale de material didactic, organizarea acestui experiment este prea lentă, cum tot atît de lentă este acțiunea de „depistare" a unităților de învățămînt cu reale posibilități în acest domeniu. Fapt pentru care pe bună dreptate cadrele didactice își pun întrebarea : de ce este nevoie să treacă

ceeași regularitate, însă, peste 50 la sută dintre lucrările premiate și avizate așteaptă ani de-a rîndul să intre în producția întreprinderii de material didactic". Dar de ce așteaptă ?Am în față, pe biroul din încăperile Arhivei ministerului, cîteva dintre lucrările științifice pe care profesorii derea Unele paginiștiințifică și didactică, al unei experiențe de cenii la catedră. Și nu tine își propun ca scopdernizarea materialului didactic. confecționarea unor tipuri perfecționate, soluționarea unor probleme a- cute din acest domeniu. Dar și în această direcție s-a întîmplat un lucru ciudat. în loc ca ideile cele mai bune să fie preluate și introduse în circuitul experimentărilor

le întocmesc în ve- obținerii gradului I. dintre ele cuprind de o reală valoare rod de- pu- mo-

didacti-au rămas con-

lipsită de stimulii concretizării, începe să fie anihilată. Cunoscînd această „practică", de ce să ne mai mirăm că în elaborarea și susținerea lucrărilor științifice pentru obținerea gradelor, corpul profesoral a- bordează din ce în ce mai puțin și mai limitat problema materialului didactic, în pofida importanței acestuia în ansamblul procesului de învățămînt.Lipsită de o bază largă de perfecționare, beneficiind din ce în ce mai puțin de un rodnic și competent schimb de idei, elaborarea materialului didactic a fost constrînsă astfel să se limiteze la incinta întreprinderii specializate în acest domeniu. Poate că fenomenul ca atare n-ar fi criticabil, cîtă vreme I.M.D.-ul ar fi „la înălțime". Dar e puțin probabil că cineva ar putea spune acest lucru. E adevărat, în raport eu situația existentă cu numai un an în urmă, structura întreprinderii

cunoscut o seamă de îmbunătățiri. A fost parțial rezolvată problema înființării unor ateliere de proiectare. menite să stabilească și să asigure cercetarea produselor în perspectiva modernizării lor continue. De la 1 ianuarie 1969 se vor aplica noi normative, perfecționate, de pe urma cărora se speră ca manopera unor produse, să se reducă cu 20—30 la sută. Iar în vederea utilizării mal raționale a forței de muncă și a urmăririi mai exacte a planului de producție, atelierele au fost grupate pe secții. Dar a- semenea îmbunătățiri nu depășesc limitele improvizației. Astăzi, ca și în urmă cu un an, producția întreprinderii amintite se află încă la un nivel meșteșugăresc. Cu toată creșterea producției globale de la 4,06 milioane lei în 1951 la 27 de milioane lei în 1968, schema organizatorică actuală datează din urmă cu 20 de ani, cînd întreprinderea era apreciată drept ramură a industriei locale, întreprinderea amintită nu are un plan de perspectivă pentru toate sectoarele de învățămînt cărora le livrează materialul didactic. Ne- avînd un asemenea plan, planurile anuale cuprind uneori prevederi aproximative, iar dotarea cu utilaje, fabricarea produselor în serie optimă nu beneficiază de o fundamentare științifică. Mergînd mai departe, vom observa că planul de aprovizionare tehnico-mate- rială este complet dereglat și, drept urmare, producția se realizează neritmic, concentrîndu-se în special pe ultima decadă a fiecărei luni. Este de sine înțeles ce calitate înfățișa producția care realizează în proporție două treimi în ultima rioadă a lunii. Dacă i adăugăm și faptul că treprinderea nu are un tor specializat pentru laborarea cataloagelor, prospectelor și, îndeosebi, a instrucțiunilor indispensabile bunei utilizări și conservări în școli a materialului didactic, că multe produse sînt expediate într-un ambalaj prost conceput și realizat înțelegem si mal bine motivele care-i determină pe învățători și profesori să formuleze și acum, ca și în urmă cu un an sau doi, critici frecvente cu privire la condiția prea puțin satisfăcătoare a materialului didactic.

teatre
O. Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recitalul pianistului
Paul Surdulescu și al sopranei 
Niculina Cîrstea — 20.
o Opera Română : Lucia di La- 
mmermoor — 19,30,
o Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
Ît Teatrul de Comedie : Ucigaș 
ără simbrie — 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Dansul morțli — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Sfîr- 
șitul pămîntului — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Frumoasă duminică 
de septembrie — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 20.
® Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
e Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.
S Teatrul „Ion Creangă" : Muș
chetarii măgăriei sale — 15,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 17.
o Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’88 — 20.
o Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16 ; 19,30.

cine m a

la va se de pe- mai în- sec-e-

Cenaclul literar
I

9

fa virsta
V

întrebărilor
Expresia „Cercul literar—școală a talentelor" încetățenită în dialogurile celor ce lucrează în domeniul culturii, pare a necesita. în etapa actuală, cîteva precizări suplimentare și — cred — anumite corective. Cu prilejul diferitelor întîlniri cu cei grupați în cercuri și cenacluri literare a fost pusă în discuție. mai de fiecare dată, noțiunea de „activitate" a cenaclului, dezbătîndu-se cu precădere sensurile implicite ale noțiunii, legate nu numai de formele de bază ale manifestărilor organizate șl susținute, ci și — mai ales — de anumite certitudini pe care le-ar putea oferi un cerc literar membrilor săi. Fără îndoială că problema nu este nici simplă și nici lipsită de interes ; părerea subsemnatului este însă că se cer reconsiderate, fără sentimentalism, cîteva din înseși principiile care s-a conside- ratcă ar putea guverna, activitatea într-un cenaclu. Să mă explic : multă vreme, cercul literar primea, printr-un soi de transfer extensiv, sistemul organizatoric al — • să zicem — cercului de acordeon ori al formației de chitară a- parținînd aceleiași case dP cultură, club, cămin cultural ș.a.m.d. S-au elaborat chiar niște „regulamente de funcționare" pe țară, bogate în paragrafe. puncte si sub-puncte. s-au tipărit... legitimații — pe scurt, au fost aplicate unei foarte delicate activități de creație metode (și u- neori șabloane) croite pentru cu totul alte împrejurări. Ajuns la „vîrsta întrebărilor", cenaclul se află în fata unei autentice dileme: care ar fi. în fond, criteriul suprem de apreciere a activității sale ’ Numărul de membri, cantitatea manifestărilor organizate, ori valoarea în sine a creațiilor realizate de ce- nacliști ? Ambele puncte de vedere își găsesc fervenți apărători, dar. după opinia noastră, adevărul se află, ca și în atîtea alte împreiu- rări, la mijloc.Mai întîi am dori să precizăm — în virtutea unei experiențe întemeiate pe numeroși ani de activitate în conducerea unor cercuri literare — că anumite „teste" de bază s-au tocit și demonetizat prin confruntarea cu exigentele (în continuă și spectaculoasă evoluție) vieții literar-artistice. Iată, de pildă, un așa-zis criteriu : numărul membrilor. Este bine să figureze în scriptele cenaclului 23 ori 536 de persoane ? Să vedem mai întîi ce se înțelege prin sintagma „membru al cenaclului literar". Unii afirmă : creator de literatură. Ne permitem o corectură doar aparent esențială : iubitor al literaturii. Spunem „doar aparent" deoarece între „iubitor" al literaturii și „creator" există numeroase contingente. într-un sens acționînd o deplină suprapunere se

puncte de vedere

mantică, dar în celălalt, nu. Fiindcă nu oricine iubește cuvîntul scris poate, automat, crea, dar oricine creează trebuie să-1 iubească. In multe cercuri literare „activează" — ghilimelele le-am pus cu bună știință — și oameni de mult împrieteniți cu literatura, dornici să realizeze saltul de la cititor la scriitor, dar, în mod fatal, știm prea bine că nu-1 vor realiza poate niciodată. pentru simplul motiv că bunele intenții si asiduitatea nu oferă, în cazul muncii de creație, garanțiile reușitei. Cercul si cenaclu] literar, prin obligațiile lor... regulamentare. trebuie să-si „încurajeze" membrii : are însă vreun rost cultivarea nu tocmai sinceră a unor veleități lipsite de „acoperirea în aur" a înzestrării artistice ? Cercul literar nu poate emite nici a- deverinte care să ateste talentul și nici certificate de absolvire. Si a- tunci. mai este cenaclul x necesar? Cei talentat! vor afla oricum calea consacrării, iar ceilalți nu trebuie îndemnați să încerce străbaterea unui trudnic drum la capătul căruia, probabil, nu vor ajunge vreodată...$1 în acest caz se poate afirma că adevărul se află... la mijloc : cercul literar nu poate oferi totul, dar poate oferi mult. Chiar foarte mult. Poate mai puțin lecții de versificație și recomandări tematice, cît — mai ales — crearea unui climat literar-artistic de discuții și confruntări, cît și realizarea practică a întîlnirii celor a- flați la începutul uceniciei (termenul e, totuși, nefericit) scriitoricești cu publicul larg. Adică, posibilitatea de „respirație", adică ’ șezăto- rile literare. în rest — cred — celelalte interesează mai puțin : și listele de membri, și dările de seamă gen bilanț contabilicesc, și exultarea roadelor mentalității rezuma- bile prin expresia „trimestrul și placheta". Cenaclul trebuie — și poate — să faciliteze reunirea iubitorilor de literatură (și creatorilor prezumtivi), să le medieze contactul cu publicul, să le înlesnească — dar cu atenție 1 — accesul la tipar. (Am spus „cu atenție", refe- rindu-mă la acele plachete ale căror sumare se confundă cu... tabelul nominal al oamenilor care frecventează cenaclul; individul și- poezia 1, indiferent oarecum de valoarea artistică !).îmi face impresia că, la ora actuală, cea mai interesantă formă de cenaclu ar fi aceea care ar înmă- nunchea arte diferite — poezie, muzică, pictură ș.a.m.d. — în cuprinsul aceleiași seri. Dar. despre a- ceasta. cu alt prilej.
Mircea Radu IACOBAN

Mihai IORDĂNESCU

programul j

11,00 — Curs de limba germană (reluarea lecției de miercuri).
11.30 — TV. pentru specialiștii din agricultură. Mecanizarea lucrări
lor de manevrare și transport al produselor agricole (reluare). 12,00 
— T.V. pentru specialiști. Ciclul medicină. Urgențe chirurgicale și 
ortopedice la copil. 12,30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV. 17,35 — Pentru elevi. Consultații la fizică — clasa 
a XH-a. Tema : Proprietățile undelor electromagnetice (hertziene). 
Prezintă prof. Lidia Panaiot. 18,05 — Curs de limba rusă. 18,30 — 
Studioul pionierilor. „Recital pe... patine". Transmisiune de la pa
tinoarul artificial Floreasca. 19,00 — Telejurnalul de seară — 
Buletin meteorologic, 19,30 — Publicitate. 19,45 — Medicul vă sfătu
iește. 20,08 — Roman foileton : „Forsyte Saga“ (VI). 21,00 — Estrada 
tinereții cu Aura Urziceanu, Luminița Dobrescu Aurelian Andreescu 
și o formație condusă de Valențiu Grigorescu. 21,30 — Lira — poezie 
contemporană românească. 21,40 — Prim-plan. Academician Grigore 
Molsil. 22,00 — Studioul mic : „De ziua mamei" — piesă într-un 
act de Mihail Sadoveanu. 22,25 — Artă plastică. Medalion Ștefan 
Luchian. Prezintă Petre Comarnescu. 22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — închiderea emisiunii programului I.

Programul II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. In program : 
Simfonia a VlII-a, în primă audiție, de Mihail Andrlcu. Interpretează 
Orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor : Paul Popescu. 
20,30 — Desene animate : Aventurile lui Filopat șl Patafll. 20,40 — 
O samă de cuvinte. I. L. Caragiale : Schițe (I). 21,10 — Filmul ar
tistic : Reîntoarcerea pe pămînt. 22,35 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

’Z

(Urmare din pag. I)Pierre Henry etc.). S-ar putea să asistăm de-acum încolo la o apologie a lucrărilor lungi. Nici într-un caz nici într-altul critica nu are șansa să dea peste adevăr, căci nu dimensiunea absolută conține vreo virtute, ci un alt factor și anume concentrarea. Or, aceasta nu are nimic a face cu numărul de minute ocupate de bucata respectivă. O sonată de Schubert sau o simfonie de Bruckner sînt evident mai concentrate decît piese mărunte de Sarasate sau Moskowski și nu ezit să afirm că la o reflexie mai matură s-ar putea descoperi că sînt mai concentrate chiar decît cantatele lui Webern, de pildă. Aici însă trebuie introdusă o nouă noțiune, despre care — practic vorbind — nu se amintește niciodată, și anume :Substanța muzicală. Aceasta nu trebuie confundată cu tematica, ea rezultînd din toate elementele angrenate în actul compozițional șl putînd fi definită — e o simplă propunere — drept rezistenta cu sens estetic obligatoriu pe care ascultătorul o întîlnește într-un fapt muzical. Există sunete organizate, uneori teribil de organizate, care totuși curg pe lîngă urechile omului neobligîn- du-1 la nimic. Aceeași lipsă de efect o poate avea și banalitatea cea mai crasă. De îndată însă ce fluxul de sunete modifică ceva în ascultător (pe planul emoției și al imaginației) și are puterea să-l cheme înapoi pentru audiții repetate, cred că putem vorbi de substanță. Iar substanța poate fi găsită și în cea mai simplă melodie de muzică ușoară, după cum poate lipsi cu desăvîrșire din cea mai savant construită simfonie.Improvizația. Unele partituri moderne recurg Ia sugerarea unor „parcursuri muzicale" prin desene, linii ondulate, frînte etc. Se introduce așadar în domeniul simfonismului sau în cel cameral posibilitatea unor improvizații. Doresc să subliniez că nu mă refer la aleatorismul controlat (mai multe instrumente sau voci parcurg într-un timp nefixat cu precizie desenuri melodice strict definite. caz în care totalul este previzibil și numai realizarea ritmică rămîne supusă hazardului), ci la liber

tatea pur și simplu anarhică acordată unor interpreți care de cele mai multe ori nu știu ce să facă cu ea. în muzica populară sau în jazz improvizația se petrece pe țesătura armonico-ritmică (uneori și metrică) a unei teme date și în acest fel structura nu se poate destrăma ; actul de creație (însăși improvizația) are o bază obiectivă foarte solidă și presupune totodată o mare încărcătură emoțională pe unitatea de timp, în domeniul simfonic și de cameră însă, improvizația colectivă nu stă pe nimic și riscă doar să scoată la lumină automatisme cu totul lipsite de interes. „Ex nihilo nihil" sau.

COMPLEXUL
MUWTIC

DE LA ALBA IULL

® Columna (ambele serii) : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 12 ; 16 ; 
19,30.
© Ziua în care vin peștii : RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, CAPITOL — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
o Anna Karenina (ambele serii) : 
BUCEGI — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
© „Judoka“, agent secret : FESTI
VAL - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 8,30—15,15 în
continuare ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12 ; 14,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLACĂRA — 9 ; 11,15 î
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
q Superautomatul : VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45,
a Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Aventurierii : LUMINA —9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
o Lustragiul : DOINA — 11,30 :
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Marianna, agentul 0555 : RA
HOVA — 15,30 ; 20,30, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
@ Am întîlnit țigan! fericiți : 
RAHOVA — 18.
O Roata feciorilor, Mistere în 
piatră, Atletism, A treia cons
tantă, Cuvinte, Diamantul, Ori
zont științific nr. 10/1968 : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Hombre : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, FLOREAS
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.45, MIORIȚA — 9 : 11,15 : 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Șapte oameni de aur : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.15 :
17.45 : 20, MUNCA — 16 ; 20.
q Republica Skid : MUNCA — 18. 
o Heidi : BUZEȘTI — 15.30. POPU- 

, LAR — 15,30 ; 20,30.
Colivie pentru doi: POPULAR

— 18.
e Fragil sălbatici : BUZEȘTI - 
18 ; 20,30.
© Roata vieți! : DACIA — 8,30—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21.
© Prințesa : UNION — 10.30 :
15.30 ; 18 ; 20,30.
© ultimul voievod : UNIREA - 
15,30 ; 18.
© Tom Jones : UNIREA — 20,30. 
® Suflete tari (ambele serii) : 
LIRA — 15,30 ; 19.
© Căderea imperiului roman : 
VOLGA — 9,30 ; 12,45 ; 16 ; 19,30. 
@ înțeleptul de pe muntele bles
temat : DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17.45 ; 20, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
a Mărturisirile unui domn cu 
cameră mobilată : COTROCENI — 
15,30 ; 20.30.
© Valea albinelor : COTROCENI 
— 18.
O Fete în uniformă : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
q Veșnicul întîrziat ; MOȘILOR 
— 15,30 ; 20,30.
O Ocolul : MOȘILOR — 18.
© Planeta maimuțelor : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
© Tarzan, omul-mairtiuță și Fiul 
iul Tarzan : VIITORUL — 16 ;
19,30.
© Vicontele plătește polița : VI- 
TAN — 15,30 ; 20,15.
© Eu te-am iubit : VITAN — 18.

B @ @ @ @ Ofont mourir d’amour" (D’amour mou- rir me font, belle marquise, vos beaux yeux“ etc. etc.).Determinarea matematică. Adesea șiruri numerice, concepte geometrice ș.a.m.d., utilizate de autor ca o schelărie pentru edificarea piesei sale sînt prezentate ca și cum s-ar urmări crearea impresiei că arta a ieșit în fine din faza copilăriei inocente și s-a angajat decis pe drumul unei determinări științifice riguroase. Se substituie astfel întrebarea precisă la care orice fapt artistic trebuie să răspundă, și anume întrebarea despre necesitatea și adevărul său, prin explicații para-muzicale care la drept

In ziua de 28 noiembrie a.c., în prezența conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost inaugurat, la Alba Iulia, Muzeul de arheologie, istorie și etnografie, în fapt un adevărat complex muzeistic de importanță națională.Avîndu-și primele temelii în anul 1887, Muzeul din Alba Iulia a străbătut o lungă perioadă în care succesele cercetărilor științifice s-au împletit în mod nedorit cu nenumărate dificultăți de ordin administrativ. Deși colecțiile sale s-au îmbogățit neîncetat cu materiale deosebit de valoroase, rezultate mai ales din săpăturile arheologice efectuate în antica cetate Apulum, ca și în stațiunile arheologice din împrejurimi, Muzeul din Alba Iulia a fost lipsit de un local propriu adecvat, fiind constrîns pînă de curînd să activeze în condițiile modeste ale unei instituții de interes local.Apreciindu-se bogăția șl valoarea patrimoniului, ca și importanța istorică, cu profunde implicații simbolice a Albei Iulia, venind în întîm- pinarea sărbătoririi unei jumătăți de veac de la făurirea unității de stat a României, conducerea de partid a hotărît reorganizarea muzeului și instalarea sa în două monumentale edificii : clădirea „Babilon" și clădirea Sălii Unirii. Restaurate prin grija Direcției Monumentelor Istorice, cele două clădiri găzduiesc în prezent patru veritabile muzee, fiecare în parte demn de atenția celui mai exigent vizitator. în ansamblu, cele două clădiri cuprind peste o sută de săli, cu mii de metri pătrați suprafață de expunere.Avînd o relativă autonomie, secția centrală este Muzeul Unirii, organizat în clădirea în care, acum o jumătate de veac, la 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba Iulia semna Istoricul document prin care se consfințea unirea Transilvaniei cu România. Beneficiind de comnetenta și entuziasmul unui mic colectiv de snecialiști (Gheorghe Lupescu, Eugen Hulea, Alexandru Bădăuță și un grup de tineri muzeografi de la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România), Muzeul Unirii prilejuiește o amplă evocare a ideii de unitate statală a întregului nostru popor, idee care străbate ca un fir roșu istoria de veacuri a românilor.în mod special au fost subliniate momentele istorice cu urmări de durată. Prima unificare statală, sub Mihai Vodă Viteazul, răscoala iobagilor conduși de Horia. Cloșca si Crișan. anul revoluționar 1848, participarea voluntarilor transilvăneni la războiul de independență din 1877. mișcarea memorandistă — toate aceste momente sînt bogat ilustrate cu materiale și documente uneori inedite. O atenție deosebită este acordată frăției și solidarității dintre ponorul român și naționalitățile conlocuitoare — maghiari., secui și sași . — ■ din rîndul cărora s-au ridicat numeroase personalități care au participat cu devotament la efortul de emancinare progresistă si unificare a ponorului român.O atenție specială este acordată istoricului moment din 1 decembrie 1918, cînd. prin voința întregului ponor. la Alba Iulia a fost semnat actul unirii.Urmînd firul istoriei pînă în zilele noastre, expunerea acordă un spațiu larg deceniilor care au urmat, re- liefînd importanta zilei de 23 August 1944, evidențiind succesele dobîndite de poporul nostru în anii construcției socialiste. Ultima sală a muzeului este chiar sala în care, la 1 decembrie 1918. Adunarea Națională consfințea hotărîrea de unire a Transilvaniei cu România. în vitrine sînt expuse registrele cu semnături, impresionante documente ale voinței poporului, iar de-a lungul pereților se aliniază bătrînele drapele fluturate de către sătenii veniți la Alba Iulia din toate colturile Transilvaniei, în sala Unirii a fost realizată o complexă decorație monumentală.Clădirea „Babilon". vast edificiu cu arhitectură neogotică construit în secolul trecut, găzduiește alte trei secții : lapidariul, expoziția de artă
® O H ® ®

plastică și expoziția de artă populară.Instalat la parter, lapidariul cuprinde un număr impresionant de piese — stele funerare, ex-voto-uri, coloane, reliefuri etc. — rezultate toate din anticul Apulum, capitala Daciei Apulensis. Directorul Muzeului, arheologul Alexandru Popa, a reușit, în colaborare cu arhitectul Paul Vasiliu, să imprime prezentării pieselor lapidariului o ținută modernă, fiecare piesă fiind ingenios pusă în valoare cu ajutorul efectelor de lumină. Dispunînd de un patrimoniu deosebit de bogat, unul dintre cele mai importante din țară, lapidariul din Alba Iulia cuprinde cîteva piese de un remarcabil interes istoric și artistic. în viitor, lapidariul va fi completat cu o serie de piese de mai mici dimensiuni, secția antică urmînd a valorifica, de asemenea, materialul ceramic care ilustrează diferite epoci și cu deosebire vestigiile așezărilor dacice din zona Albei Iulia. •La etajul întîi, rezervat secției de Istorie medie, care beneficiază de un valoros material, este instalată în prezent o expoziție de artă plastică de un remarcabil interes. Principalul organizator al expoziției, Ștefan Dițescu, muzeograf specialist la Muzeul de artă din București, a întrunit circa 150 de exponate, ilustrînd, deopotrivă, lupta poporului român pentru eliberare socială și națională, pentru unitatea de stat, și motivul muncii în cadrul societății socialiste. Mai mult de jumătate din lucrări provin din Bienala republicană a artelor plastice și reprezintă rodul muncii artistice din ultimul an. Faptiil se cuvine a fi subliniat tocmai pentru că aceste lucrări imprimă expoziției un pronunțat profil tematic în legătură cu ideea luptei revoluționare pentru unitatea întregului popor.Acestor lucrări li se adaugă altele provenind din expoziția 1848, organizată în primăvara acestui an la București.Un loc important în expoziție îl ocupă un fel de scurtă antologie a picturii românești în ultimii zece ani. Reîntîlnim cu interes lucrări semnate de pictori valoroși — cele mai multe avînd ca subiect munca — și care păstrează o importantă încărcătură emoțională.O adevărată apoteoză a muzeului o constituie expoziția de artă populară inaugurată în etajul doi al clădirii „Babilon". încredințată Muzeului de artă populară din București, organizarea acestei expoziții a fost realizată prin strădaniile unui mic colectiv (T. Bănățeanu, H. Formăgiu, M. Pauncev) care a reușit poate cea mai frumoasă demonstrație de artă populară din cîte cunoaștem pînă în prezent. Cele treizeci și șase de săli ale expoziției cuprind o ilustrare larg reprezentativă pe genuri de creație — ceramică, fier, lemn, textile etc. — a artei populare de pe întreg teritoriul țării. Vizitatorul are ocazia să se convingă nu numai de extraordinara bogăție și varietate a artei populare românești, dar și de puternica ei unitate perfect sesizabilă, dincolo de particularitățile locale. Știind că pentru realizarea a- cestei expoziții au fost folosite numai șapte sute de piese din cele peste cincizeci de mii de care dispune Muzeul de artă populară din București nu putem decît să regretăm că acest muzeu nu beneficiază de un local corespunzător, care să ilustreze în Capitala patriei noastre capitolul, de departe cel mai important, al creației artistice românești.Ultima parte a expoziției înfățișează monografic arta populară din cele zece zone etnografice ale județului Alba.Considerat în totalitate, Muzeul din Alba Iulia, cu toate secțiile sale, contează azi printre cele mai mari si mai importante instituții muzeistice din țară. Bogăția și varietatea patrimoniului, ca șl modernitatea modului de prezentare, constituie, în acest sens, mai mult decît un simplu argument, este o permanentă invitație.
Vosile DRĂGUȚ

@ e a h ii ® ®la Stravinsky. Dacă însă e vorba pur și simplu de „căutări", de ce să le numim „experimente" ; care este elementul nou care să justifice acum întrebuințarea cuvîntului „experiment" ? Nu cumva avem de-a face doar cu un fel de „captatio be- nevolentiae" prin adoptarea unui termen științific la modă ? O frază poate fi afirmativă, negativă, interogativă, dubitativă, condițională etc., dar mi se pare că omul nu are dreptul s-o rostească decît în clipa cînd știe ce vrea să spună. De ce în actul comunicării artistice ar fi altfel ? Oricum, publicul pare mai interesat de momentul găsirii decît de cel al

Funcția criticii muzicale
cum ar spune poporul „de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere". Să nu ceară nici ascultătorul nimic și nici critica să nu exalte fără motiv virtutea improvizației în sine.Mobilele muzicale. Chiar dacă interpretul are libertatea de a alege succesiunea liberă a unor fragmente, sau a alege între mai multe succesiuni date, melomanul și criticul parcurg un drum gata ales. Spre deosebire de sculptură unde mobilul... se mișcă (fără a mai vorbi de faptul că orice operă sculpturală este în definitiv un mobil prin mișcarea privitorului). în muzică acest caracter este pur teoretic. Pentru a gusta virtuțile de mobil ale unei piese ar trebui să se epuizeze în audiție un număr apreciabil de variante, lucru greu de imaginat, fără a mai pomeni de fixarea pe care înregistrarea pe disc sau bandă o impune piesei respective. Mă întreb dacă acest exercițiu amabil nu s-ar putea face la urma urmelor cu suitele franceze de Bach, intervertind în mod liber părțile, cam cu același rezultat cu care personajul molieresc sucea fraza „Belle marquise, vos beaux yeuxme

vorbind nu țin de cald nimănui și constituie în destule cazuri doar reflectarea unor naive încercări a autorilor de a fi în spiritul timpului. Nu este imposibil ca prin determinări matematice să se nască opere geniale, însă identitatea artistică se capătă pe alt teren, cel al substanței, și nici o complexitate de ordin matematic nu poate salva de la neant un flux de sunete gratuite, fără acoperire în planul estetic. Deci prezentarea schemelor matematice nu scutește critica de a emite judecăți de valoare.Experimentul. Mărturisesc că mă aflu adesea în încurcătură în fața unei muzici prezentate drept „experimentală". Mă întreb mai întîi ce experimentează : rezultatul sonor al semnelor așternute pe hîrtie. efectul asupra publicului sau măsura viabilității ei ? Mă tem să nu fie la mijloc o confuzie între metoda investigației științifice și actul comunicării artistice. Dacă muzica are nevoie de experiment pentru a evolua. atunci s-a experimentat din totdeauna : altfel nu văd cum s-ar fi ajuns de la Guillaume de Machaut

căutării, mai ales dacă aceasta nu duce la vreo certitudine.Noul. Există semn de egalitate între nou și neobișnuit ? Am sentimentul că uneori sînt prezentate drept noutăți absolute lucruri de mult auzite prin alte părți. O împerechere de sunete încă neuzitată sau puțin uzitată în România nu este implicit nouă. Aș dori să constat în critică o investigație mai ho- tărîtă asupra noului în singurul plan în care el poate fi de fapt localizat: cel al conținutului (substanței). A- tunci ar ieși poate la iveală marea surpriză că noul se poate realiza cam în toate tehnicile demne de acest nume ; în orice caz identificarea noului în substanță cu o tehnică ce pare (sau poate chiar este) neuzitată mi se pare o greșeală de logică în cîmpul artistic.Previziunea durabilității. Mai totdeauna se vorbește despre o lucrare ca și cum singura ei calitate ar trebui să fie gradul de surpriză pe care-1 provoacă la prima audiție. Timbrele neuzuale, procedeele stereofonice, dialogul muzică vie-bandă de magnetofon etc. acționează asupra

spiritului critic ca niște anestezice puternice care fac superflue întrebările fundamentale. Din păcate însă cele mai amuzante procedee (trîn- tirea capacelor de pian, lovirea contrabasului cu bocancul, pe scurt scoaterea de sunete din părțile ne- cîntătoare ale instrumentelor) se uzează de regulă prin simpla lor punere în acțiune. De la amuzament la plictis, de la plictis la indiferență, și de aci la fiasco drumul este inexorabil. Afară doar dacă procedeul a fost cu atîta necesitate cerut de logica artistică, încît, înglobat în expresie ca insecta în chihlimbar, nu îmbăti'înește. Și atunci totul se justifică. Dar despre o atare necesitate ni se vorbește foarte rar ; de obicei sîntem anunțați despre existenta procedeelor cu un cert subînțeles al valorii și perenității lor.Acestea au fost doar cîteva observații pe marginea felului în care se face uneori critica, la noi ca și pe alte meleaguri. Am dorit să arăt că șansele de a detecta valoarea în muzică rămîn minime dacă instrumentele de gîndire, noțiunile de bază cu care operăm, nu sînt atent și critic filtrate la rîndul lor. De-aci corolarul alunecării pe panta unui limbaj incolor și abstract, consistînd în depanarea unei frazeologii prefabricate. neputincioasă de a vivi- fica un concept sau de a atribui semnificație generală unui fenomen particular. Lipsește comunicarea continuă și tonifiantă între etajul noțiunilor fundamentale (gîndite pînă la ultimele consecințe) și cel al faptelor concrete (cunoscute pînă Ia ultimele detalii). Socot că frumoasa înflorire a muzicii românești din ultimii ani merită un efort critic mai susținut. A sosit poate momentul să stabilim clar că mijloacele tehnice nu conțin implicit virtuti estetice, că orice tehnică se justifică — însă doar prin calitatea substanței muzicale rezultate, că în nici un caz profunzimea nu poate fi identificată eu complexitatea, noutatea cu insolitul sau cu surpriza de moment, forța reală cu violenta gratuită, și că la urma urmelor se pot crea — în toate stilurile — lucrări deosebit de savante care să-i fie ascultătorului mai indiferente decît bolovanii din Valea Seacă a Caraimanulul.
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Plecarea delegației 
de activiști ai P.C.U.S.Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de S. G. Șcer- bakov, adjunct al secției știință și instituții de învățămînt a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră.
INFORMAȚII

9Ministrul industriei forestiere și economiei apelor al R. S. Cehoslovace, Hanus Julius, a făcut miercuri dimineața o vizită ministrului economiei forestiere, Mihai Suder, și președintelui Comitetului de Stat al Apelor, Gheorghe Hossu. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații privind organizarea și realizările din domeniul economiei forestiere și economiei apelor în cele două țări.Seara, Mihai Suder a oferit în saloanele restaurantului Athenee Palace un dineu în cinstea ministrului cehoslovac. Printre persoanele participante se afla și Karel Kurka, ambasadorul R, S. Cehoslovace la București.

★Miercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația Organizației tineretului socialist „Die Falken" din R. F. a Germaniei, condusă de Klaus Flegel, președintele organizației. care la invitația Comitetului Central al U.T.C. a făcut ovizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă detovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, de activiști ai C.C. al U.T.C.
★Miercuri dimineața a părăsit Capitala o delegație a Consiliului Național al Femeilor, condusă de Ioana Boga, vicepreședintă a consiliului, care, la invitația Comitetului femeilor sovietice, va face o vizită de prietenie în U.R.S.S.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Suzana Gâdea, președintă, și alte reprezentante ale consiliului.Au fost de față membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.*

Cu prilejul sărbătorii naționale a Finlandei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri, la Casa de cultură a I.R.R.C.S.. o seară culturală finlandeză.Au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, ziariști români și corespondenți ai presei străine, un numeros public.Au fost de fată K. V. Makela, ambasadorul Finlandei la București, si membri ai ambasadei.După cuvîntul de deschidere rostit
Lucrările Conferinței naționale 

de microbiologie generală și aplicatăConferința națională de microbiologie generală și aplicată, care și-a început lucrările miercuri, în Capitală, sub egida Academiei, reunește specialiști români din institute de cercetări și de învățămînt superior, din unități industriale, precum și oameni de știință de peste hotare, reprezen- tînd 17 țări.In cadrul acestei discipline — tînără ca vîrstă, dar cu o impetuoasă dezvoltare în ultimii ani — conferința va dezbate teme de mare actualitate pe plan internațional, cum sînt: morfologia, fiziologia și genetica virusurilor și microorganismelor; microbiologia agricolă (microbiologia solului și
„LUNA CADOURILOR"Firește că, acum, la sfîrșit de an, pe agenda fiecăruia dintre noi se înscriu multe. Printre însemnări nu lipsesc nici cadourile pentru cei dragi. Anunțurile din presă, de la radio și, mai ales, magazinele ne' informează despre „luna cadourilor”, acțiune comercială de larg interes cetățenesc.Urmînd o străveche tradiție, transmisă cu stăruință din generație în generație, sărbătorile de sfîrșit de an invită la generozitate, la delicatețe, amintindu-ne totodată și de acel gest din străbuni de a oferi celui drag un cadou, o atenție. Căci un dar ales din vreme, cu grijă, potrivit preferințelor celor cărora îl oferim în semn de a- feețiune, este întotdeauna bine venit, bine primit. Ministerul Comerțului Interior organizează în tot cursul, lunii decembrie tradiționala „lună a cadourilor" pentru cei mari, ca și pentru cei mici.Așa cum de altfel publicul poate constata, mărfurile prezentate în cadrul „lunii cadourilor" sînt articole de îmbrăcăminte și încălțăminte în sortimente moderne, de bună calitate, care se bucură de apreciere. în nomenclatorul de produse intrate în magazine sînt confecții, tricotaje, încălțăminte, articole de sport și voiaj, articole de galanterie și marochinărie. Mai precis, e vorba de diferite costumașe pentru copii, rochii, jachete și scampolouri, lenjerie pen

tru adolescente, costume din stofă pentru băieți. Pentru cei ce practică sportul au sosit 
în magazine pulovere și ghete

La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

de Octav Livezeanu. vicepreședinte al I.R.R.C.S., ziaristul Nicolae Vamvu a împărtășit impresii din- tr-o călătorie făcută recent în a- ceastă tară.In încheiere au fost prezentate filme documentare finlandeze, precum și un moment poetic din lirica finlandeză, susținut de actori ai teatrelor din Capitală.
★Expoziția deschisă miercuri în sala I.R.R.C.S., sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, dă posibilitate publicului bucureștean de a cunoaște arta populară norvegiană. Expoziția se înscrie în seria manifestărilor prevăzute în acordul cultural dintre Norvegia și România și prezintă obiecte din patrimoniul Muzeului de istorie al Universității din Bergen. Printre exponate se disting vase din lemn de forme, mărimi și u- tilizări diferite, piese de harnașa- ment. elemente de port popular, țesături de uz și decorative, ceramică. toate purtînd caracteristicile tradiției populare norvegiene. In cuvîntul de deschidere, directorul Muzeului Satului. Gheorghe Focșa. a făcut prezentarea expoziției, relevînd însușirile fundamentale ale creației artistice populare din Norvegia. Vernisajul s-a desfășurat cu participarea vicepreședintelui C.S.C.A., Alexandru Bălăci, a vicepreședintelui I.R.R.C.S., Octav Livezeanu. a unor funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Invăță- mîntului. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a unor oameni de cultură, ziariști. Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alti membri ai corpului diplomatic.
★In sala Dalles din Capitală a avut loc, miercuri seara, un simpozion cu tema „Critici și însuflețitori ai artei", organizat de Asociația internațională a criticilor de artă — secția română — în colaborare cu Universitatea populară București.Cu acest prilej a fost evocată activitatea marelui poet francez G. Apollinaire, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea sa, precum și a altor cunoscute personalități, între care S. Giedion, E. Schileru, H. Read. W. Grohmann.în încheierea simpozionului a fost prezentat un microrecital din poezia lui Apollinaire. (Agerpres)

patologia plantelor); microbiologia industrială și a produselor a- limentare etc. în cadrul lucrărilor vor avea loc, de asemenea, discuții pe probleme de microbiologie în curs de dezvoltare sau care necesită dezbateri mai ample.în ședința de deschidere a reuniunii au rostit cuvinte de salut acad. Alice Săvulescu, președintele comitetului de organizare a conferinței, acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, și prof. Ilie Diculescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.Lucrările continuă. (Agerpres)

de patinaj, treninguri su- praelastice, căciulițe, fulare, pantaloni șl bocanci de schi, cu care își pot împrospăta e- chipamentul, ca și accesoriile necesare. întreprinderile„Inox“-București, „Bihorean- ca“-Oradea șiC.I.L. Reghin au livrat comerțului, pentru patinaj artistic, patine nichelate, cromate, patine cu cheie, schiuri „Turist", ..Pionier" și schiuri de tip „Campion" și „Olimpic".Din gama articolelor de galanterie pentru femei amintim bogata paletă de baticuri din relon, acetat și triacetat, mănușile, lenjeria, iar dintre articolele de marochinărie — poșetele, cordoanele, precum și încălțămintea de tot felul.Un cadou util pentru elevi îl constituie un stilou „Flaro", „Dumbrava", „Junior", „Albatros", „Diplomat" sau o trusă „Optima" conținînd un stilou „Flaro" și un pix „Reporter". De asemenea, magazinele specializate oferă cumpărătorilor și alte articole cu destinații diferite, ca diascopul din material plastic, practic și ușor de mînuit, diafilmele alb-ne- gru și color, cu o tematică variată din domeniile literaturii, artelor plastice, turismului și, în general, din toate domeniile cunoașterii.Și cum părinții pregătesc întotdeauna daruri pentru copii, daruri care nu de puține ori sînt sugerate chiar de copii, unitățile comerciale pun la dispoziție articole specifice intr-un sortiment bogat, de la păpuși, jucării mecanizate, pînă la jocuri ingenioase pentru cei mai mari.

Reîntoarcerea în țară 
a ministrului afacerilor externe 

Corneliu MănescuMiercuri seara s-a înapoiat în Capitală Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia, Ih- san Sabri Caglayangil, și a ministrului afacerilor externe al Guvernului imperial al Iranului, Ar- deshir Zahedi, a făcut vizite oficiale în aceste țări, între 22 noiembrie și 4 decembrie.Printre persoanele oficiale prezente la sosire, pe aeroportul Băneasa, se aflau George Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membrii conducerii și funcționari superiori din M.A.E.Au fost de față Kâmuran Gii- riin, ambasadorul Turciei, și Yahya Motamed-Vaziri, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București.La sosirea pe aeroportul Băneasa, ministrul afacerilor externe al României a făcut o declarație cu privire la vizitele făcute în Turcia și Iran, pe care o redăm în relatarea redactorului „Agerpres" Theodor Mateescu :în relațiile noastre cu Turcia există o seamă de posibilități care puse în valoare pot contribui la dezvoltarea lor într-un ritm înalt. Am întîlnit din partea conducătorilor Turciei, a președintelui Cev- det Sunay, prim-ministrului Suleyman Demirel, ministrului de externe Ihsan Sabri Caglayangil, și a altor personalități, dorința de a face ceea ce este în măsură pentru a asigura acestor posibilități o concretizare fericită.în ce ne privește, dorim sincer să dezvoltăm relații multilaterale cu Turcia, o țară prietenă și vecină, deoarece credem că aceasta este de real folos apropierii dintre
COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Iran a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste 

România
La invitația ministrului afacerilor externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a făcut o vizită oficială în Iran de la 28 noiembrie la 4 decembrie 1968.In timpul șederii la Teheran, ministrul român al afacerilor externe a fost primit în audiență de către Maiestatea Sa Imperială. Șahinșahul Aryamehr.Ministrul român al afacerilor externe și membrii suitei sale au vizitat locuri istorice, edificii so- cial-culturale și obiective economice din Teheran, Siraz și Isfahan. Oaspeții români au apreciat marile progrese realizate în Iran, în multiple domenii, sub conducerea luminată a Maiestății Sale Imperiale, Șahinșahul Aryamehr.Evocînd vizita sa în România, în anul 1967, ministrul afacerilor externe al Iranului a relevat și cu această ocazie progresele mari obținute de poporul român, în toate domeniile, sub îndrumarea înțeleaptă a conducătorilor României.Cei doi miniștri au avut convorbiri oficiale care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și de profundă prietenie, trăsături care caracterizează relațiile actuale dintre cele două țări. Ei au trecut în revistă colaborarea bilaterală și au procedat la un schimb de vederi a- supra unor probleme internaționale care interesează cele două țări.Evocînd relațiile bilaterale, cei doi miniștri și-au manifestat satisfacția față de evoluția favorabilă a acestora. Ei au evidențiat caracterul stabil al colaborării multilaterale statornicite între România și Iran și au constatat că aceasta se dezvoltă într-un spirit de prietenie și înțelegere mutuală.Miniștrii de externe au subliniat, de asemenea, ^forturile depuse de cele două ‘ părți pentru realizarea consecventă a prevederilor acordurilor încheiate între Republica Socialistă România si Iran în domeniul schimburilor comerciale, cooperării tehnico-eco- nomice șj colaborării cultural-ști- ințifice.In această ordine de idei, s-a evidențiat de ambele părți că extinderea continuă și diversificarea relațiilor de colaborare prietenească dintre cele două țări constituie o demonstrare pregnantă a multiplelor posibilități de înțelegere reciprocă și cooperare între toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic.Cei doi miniștri au scos în e- vidență că România și Iranul pun la baza relațiilor lor de colaborare multiformă respectarea riguroasă a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciprocîn timpul vizitei s-a procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a acordului cultural româno- 

cele două țări, intereselor lor, precum și situației politice în regiunea în care trăim și în Europa.Vizita pe care am făcut-o în Iran constituie un pas înainte, o verigă în desfășurarea atît de pozitivă a relațiilor pe care România le are cu această țară.Am întîmpinat în Iran o primire deosebit de caldă. Am văzut cît de mult este stimată poziția țării noastre în ceea ce privește politica sa externă. Am constatat aici o similitudine îmbucurătoare. în ceea ce privește abordarea problemelor internaționale și dorința noastră de a continua eforturile pentru destindere, cu respectul absolut al principiilor de justiție, de neamestec în treburile celuilalt, de apropiere în pofida diferențelor de ideologie, de orînduire.Apreciez că rezultatele vizitei în Iran îndreptățesc o foarte bună desfășurare în viitor a relațiilor dintre țările noastre.Am constatat, în urma acestor vizite, că poporul român și politica guvernului său sînt bine cunoscute în ambele țări, că această politică se bucură de respect și de simpatie, că relațiile pe care țara noastră le are cu aceste două țări se află pe un drum bun și în plină desfășurare.
★La plecarea din Teheran, pe aeroportul Mehrabad, oaspetele român a fost condus de ministrul Ardeshir Zahedi, de membri ai conducerii Ministerului de Externe iranian.Erau, de asemenea, prezenți Soltan Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, și Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran. (Agerpres)

iranian, semnat la București în 1967.Procedînd la un schimb de vederi asupra situației internaționale actuale, miniștrii de externe ai celor două țări au relevat că în zilele noastre o cerință primordială pentru crearea unei atmosfere de destindere și colaborare internațională o constituie respectarea riguroasă a principiilor de justiție și echitate în raporturile dintre state, eliminarea folosirii forței și a amenințării cu forța.Pornind de la convingerea că viața internațională actuală impune răspunderi sporite tuturor statelor, cele două părți au exprimat hotărîrea lor de a acționa și în viitor pe calea coexistenței pașnice, pentru realizarea destinderii internaționale, consolidarea păcii și securității în lume.Relevînd rolul important pe care îl are Organizația Națiunilor Unite în menținerea păcii și securității în lume, cei doi miniștri au fost de acord că, pentru a-și spori eficacitatea, aceasta trebuie să devină universală.Apreciind că încetarea bombardamentelor și negocierile în curs pentru reglementarea conflictului din Vietnam constituie un factor pozitiv în viața internațională, cei doi miniștri de externe și-au exprimat speranța că părțile interesate vor găsi o soluție grabnică a conflictului din Vietnam, pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, corespunzător intereselor fundamentale ale poporului vietnamez, ale păcii și securității internaționale. /în ce privește situația din Orientul Apropiat, cei doi miniștri și-au exprimat îngrijorarea față de continuarea crizei și au subliniat necesitatea soluționării grabnice a conflictului, prin trecerea neîntîr- ziată la aplicarea prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Constatînd cu satisfacție că în principalele probleme internaționale România și Iranul au puncte de vedere apropiate, părțile au exprimat dorința guvernelor lor de a dezvolta în continuare colaborarea în activitatea celor două țări pe arena internațională.Relevînd importanța contactelor personale între oamenii politici ai celor două țări, miniștrii au subliniat utilitatea unor asemenea în- tîlniri pentru adîncirea înțelegerii și încrederii reciproce.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a exprimat gratitudinea sa pentru primirea călduroasă ce i-a fost rezervată în timpul șederii în Iran. El consideră aceasta ca o expresie a sentimentelor de prietenie' față de România. El a exprimat totodată satisfacția sa pentru prilejul care i s-a oferit de a cunoaște realizările poporului iranian pe calea progresului economic și social.Ministrul afacerilor externe al României a invitat pe ministrul iranian de externe, Ardeshir Zahedi, să viziteze România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, iar data vizitei se va fixa ulterior.

CRONICĂPrin Decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Alexandru Bîrlă- deanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, se eliberează din funcția de președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, urmînd a îndeplini în continuare funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Tovarășul Nicolae Murguleț , se numește în funcția de președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, avînd rang de ministru.
vremea

Timpul probabil pentru 6, 7, și 8 decembrie. în țară: vremea se menține relativ rece, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va fi variabil mai mult noros. Precipitații cu totul izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 1 și plus 9 grade. Ceață locală.In București: vremea se menține relativ rece, cu cerul variabil mai mult noros. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura variabilă.
Atenție 

la calea 
ferată!La 10 decembrie 1968 se pun sub tensiune linia de contact și instalațiile aferente ei, pe distanța București- Nord — Ploiești, în vederea trecerii la remorcarea trenurilor cu locomotive electrice.Linia de contact va lucra sub tensiune de 27 000 Volți.Construcția ei este astfel realizată ca să nu poată provoca situații care ar periclita viața celor ce se găsesc în preajma ei. Este necesar însă ca toți cetățenii să respecte cu strictețe anumite reguli a- tunci cînd sînt în apropierea rețelei de contact, a stîlpilor sau altor elemente din construcția rețelei sau din zona ei. Aceste reguli se află afișate în gări, pe peroane, săli de așteptare și în trenuri.Atenție, calea ferată electrificată București — Brașov lucrează sub o tensiune de 27 000 Volți și prezintă pericol de electrocutare pentru cei care nu respectă riguros instrucțiunile anunțate.

CU PLATA 
ÎN RATETelevizorul DACIA, produs al uzinei „Electronica", echipat cu un tub cinescop cu diagonala ecranului de 59 cm și unghi de deflexie de 110°, focalizare electrostatică, este unul din mijloacele moderne, de largă și accesibilă informație.Televizorul are 15 tuburi e- lectronice și 7 diode semiconductoare. Contrastul bun ce îl posedă imaginea permite vizionarea programelor și în încăperi luminate.Televizorul este echipat cu un difuzor eliptic permanent dinamic de 4 W dispus lateral ce asigură o reproducere de bună calitate a sunetului.Aparatul se vinde la prețul de 5 100 lei. Se poate procura și cu plata în rate — 12—18 rate lunare. Acontul este de 689—1 020 lei.

Certificului isasiutei
(Urmare din pag. 1)rul la hotarul zării; cealaltă — prin cele douăzeci de tipuri de tractoare, care ne-au însoțit pînă în inima munților cu multitudinea lor de forme plastice, de la cele grele, de tracțiune, pînă la suplețea ultimului tip, „Universal-400".Am încă vie în memorie imaginea primului tractor „I.A.R. 22", produs al . anului ’46, greoi, masiv, rupînd în șenile drumurile de țară, pe care noi, copiii de atunci, privindu-1 cu ochii vîrstei basmelor, l-am botezat „balaurul". Dar deși el a părăsit de mult drumurile și ogoarele țării, totuși ră- mîne drag miilor de muncitori, căci a fost primul, început de scoală românească. Dacă. în timp, vîrsta uzinei încă nu s-a îndepărtat prea mult de adolescentă, în tehnologia elaborării, și în calitățile tehnice de mult și-a dat certificatul maturității. Acest act este semnat nu numai de oamenii ogoarelor românești, ci și de agricultorii și specialiștii de pe patru continente.Intru în acest laborator viu, agitat. Imense hale de sticlă și metal, prin care lumina se topește printre oameni, cuptoare învolburate de flăcări, agregate așezate pe locul lor parcă din în

SPORT
Turneul internațional de volei din Capitală

Jocuri spectaculoase
m ziuaReuniunea de ieri a fost dominată de confruntarea echipelor feminine Dinamo București—Dynamo Beirlin, întîlnire de maximă importantă pentru poziția competitoarelor în clasamentul final, dar și promițătoare ca spectacol. Nedezmințind așteptările, partida s-a ridicat la un bun nivel tehnic, oferind în paralel răsturnări rieașteptate de scor și momente de tensiune specifice disputelor cu miză. Bucureștencele încep excelent și cîș- tigă primul set. Dar, neatente (mai cu seamă la dublaj) în finalul celui de-al doilea set, îl pierd. Berli- nezele joacă din ce în ce mai bine, redevenind echipa ce a învins luni pe deținătoarele C.C.E. ; apărarea din linia a doua scoate totul, astfel că atacurile gazdelor sînt respinse și scorul — la începutul următoarelor seturi — le este favorabil. Bucureștencele nu se descurajează, recuperează de fiecare dată terenul pierdut și foarte inspirate în finaluri (cînd sesizează goluri în așezarea oaspe- telor) reușesc să se impună și să cîștige spre satisfacția spectatorilor care le-au încurajat fără răgaz. Așadar, 3—1 în favoarea echipei noastre. căreia această victorie îi o- feră șanse .sporite de a cuceri (pentru prima oară de-a lungul existentei „Dinamoviadei") locul I. Atingerea acestui obiectiv, pe deplin posibilă, depinde doar de capacitatea de mobilizare a sextetului dinamovist în momentele dificile, de seriozitatea cu care vor fi privite ambele întîl- niri — cu Dozsa și Dinamo Moscova — rămase de jucat.Toate jucătoarele române au muncit mult pentru acest prețios succes.

ÎN CÎTEVA» Turneul de handbal masculin de la Lisabona a fost cîștigat de formația cehoslovacă Victoria Zizkov. în meciul decisiv, handbaliștii cehoslovaci au întrecut cu scorul' de 22—18 (Iff—7) echipa Benfica Lisabona.
o Federația portugheză de fotbal a comunicat 'la F.I.F.A. lotul de 22 de jucători pentru meciul cu echipa Greciei (8 decembrie la Atena) din preliminariile campionatului mondial : Americo, Damas, Fonseca (portari) ; Conceicao, Cruz, Hilario, Jacinto (fundași) ; Armando, Jose Carlos, Humberto, Raul, Rolando, Tome (mijlocași) ; Coluna, Jose Augusto, Torres, Eusebio, Simoes, Jose Maria. Figueiredo. Joao și Pinto (înaintași).
o După trei runde, în turneul internațional de șah „Acropole", care se desfășoară în prezent la Atena, conduce iugoslavul Parma cu 3 puncte, urmat de cehoslovacul Kavalek
Năravuri vechi ișî caut 

straie noi
(Urmare din pag. I) tiția socială se înstăpînesc clare, ca lumina zilei; el va detecta cu istețime, cu inteligență uneori, noi unghere umbroase, noi terenuri vulnerabile, unde mai supraviețuiesc ultimii gură-cască al acestui timp și unde credulitatea există. Omul bacșișului, acest specimen de coloratură fanariotă, care supraviețuiește, va căuta să-și perfecționeze „armele", iar „mica ciupeală" își va pierde ceva din automatismul de totdeauna, își va căuta și ea un alt paravan mai adecvat momentului. Și comentariul acesta poate continua.Sensul demonstrației și, ca atare, concluzia însemnării de față se referă la această necesitate : 'eforturile de perfecționare socială trebuie să cheme „la lucru" un număr mare de profesiuni, mult mai mare de- cît vizează la prima vedere măsurile preconizate, sau — altfel spus — statornicirea criteriilor de evident progres social, economic, cultural trebuie să meargă mînă în mînă cu o cercetare pe orizontală 

depărtate timpuri, statornicite acolo într-o aparentă nemișcare, benzi rulante ; toate se deschid imperial, desfășurînd o policromie u- nică de la jocurile otelului inoxidabil pînă la nuanțele ruginii, bătînd în negru. Poate ar fi necesar să descriu febrila atmosferă, filmînd-o din hală în hală, de la o etapă la alta, de la turnarea pieselor mări, care alcătuiesc scheletul, la cele mici, executate pînă la dimensiuni micro- nice, la asamblarea lor în secțiile de montaj și pînă la prima încercare de deplasare pe propriile roți între periile colorate ale vop- sitoriilor, urmărind astfel nașterea unui tractor, urmărind concomitent oamenii care scriu, alături de întrebările de zi cu zi, biografiile lor sufletești. Poate ar fi interesant și ar trebui să vă vorbesc despre acel raport intim înțeles dintre meșteri și metalul care își cedează forțele în vrerea lor, luînd chip după formulele matematice prestabilite, ori ar trebui să scriu despre sporul calitativ în formarea și continua lor specializare, perfecționînd în a- ceeași vreme procesul tehnologic, complicat și nu o dată încorsetat de flăcări, ori despre invențiile care s-au elaborat în ne

somnul nopților, cît și despre autorii lor — cei din uzină — încercați în imperiul ideilor îndrăznețe. Sînt reținut însă în lumea ultimei metafore tehnice — un grup de cîteva zeci de tractoare — botezate lapidar „U-400". Este cel de-al douăzecilea fiu al uzinei, de altfel și el făcînd parte din- tr-o nouă „familie" de 7 tipuri noi, ce vor ieși pe porțile uzinei brașovene pînă în 1970, fiecare avînd trăsături distincte în funcție de utilizările care i se impun. Această nouă realizare, simbolicul „U-400", este destinată unor cerințe urgente : arături pe soluri ușoare, prășit, semănat, greblat și mai ales la mecanizarea în viticultură, legumicultura și pomicultură. Mai ușor decît precursorii lui. dar superior lor și prin multitudinea de aplicații practice, acest „U-400" are o dublă valoare pentru cei care au transformat numele uzinei într-un ales mesager al gîndului în peste 50 de țări ale lumii. Dar oamenii. care au crescut ma- turizîndu-se alături de maturizarea cetății metalului însuflețit, nu-și trimit ideile numai prin blazonul produselor lor. ci și personal — ingineri, montori, mecanici — asigurînd asistentă tehnică în diferite țări ale lu

a treiao mențiune aparte cuvenindu-se însă Marilenei Ștefănescu, un adevărat „pivot" al echipei.Garnitura masculină a bucurește- nilor a întîlnit un adversar dîrz — Spartak Sofia, care a memorizat la antrenamente și jocurile precedente „schemele" jucătorilor noștri, con- tracarîndu-le cu destul succes, mai ales în setul inaugural. Dar dina- moviștii prepară noi combinații de surpriză : diagonalele scurte ale lui Schreiber (cel mai bun de pe teren) lovesc^ cu regularitate terenul advers ; săriturile lui Smerecinski păcălesc blocajul, iar Corbeanu punctează decisiv. Astfel că speranțele oaspeților se topesc și tabela de scor indică, în final, 3—0 pentru reprezentanții noștri.Tot trei seturi le-au fost suficiente și voleibaliștilor de la Ruda Hvezda pentru a întrece formația Dynamo Berlin. Sportivii cehoslovaci— conduși. de un coordonator (Mozr Antonin) cu multă clarviziune— și-au compensat slăbiciunile de tehnică prin risipa de energie.Astăzi fetele au zi de odihnă, în sala Dinamo urmînd să se dispute— cu începere de la ora 16,30 — doar meciurile masculine: Dinamo Moscova — Spartak ; Dynamo Berlin — selecționata Gwardia-Wisla și Ruda Hvezda — Dinamo București.Alte rezultate înregistrate ieri: Dinamo Moscova — Spartak (f) 3—1 ; selecționata Gwardia-Wisla — Dozsa (f) 3—1 ; Gwardia-Wisla — Dozsa (m) 1—3.
Dan ILIE

RÎNDURIcu 2 puncte și o partidă într Victor Ciocîltea ocupă locul 0,5 puncte și o partidă amîn runda a 3-a, Ciocîltea a rem 31 de mutări cu Tringov.• Concursul masculin deviteză de la Berlin a fost cîștsovietico1 ■'gheni Lepeșkin,totaliz' 30 puncte. Pro10 0r enit lui Jurg
&. mană), crom”’5/10. La fv. ■ Minatoare:tic. ■u un ti205,9. aproba ie ■ '0.

PRkExtragerea. I:
FOND DE PREM •-tragerea a Ii-a : 3b ,i
FOND DE PREMII: '

a psihologiei șl comportamentului colectivităților, în strîns raport cu procesele sub acțiunea cărora e- xistă. Psihologia de „abil social" nu e, _în general, zgomotoasă și a- gresivă, nu se dă de gol ușor ; malformațiile sociale pe care le generează, le întreține, le proliferează în noi și imprevizibile forme, atrag atenția cu subliniată putere că a- vem nevoie de un larg și stăruitor efort de detectare și denunțare pu- blică a acestora. Un „insectar" al purtătorilor de rele deprinderi, un riguros cod moral care să identifice, în mod aplicat și la nuanță, viciile comportamentului social nu-s posibile a se constitui fără interesul și acțiunea intensă a tuturor factorilor de morală și educație — adică profesorul, psihologul, soeio- logul, omul ordinii publice, juristul, pedagogul, gazetarul și, desigur, o- mul artelor, a cărui profesie are contingențe simpatetice cu toate celelalte, pentru că operează direct în umanitate. O invitație, deci, să a- ducem sub lupa examenului public pe abilii sociali, cameleonii acestui timp.

mii. Este cazul grupului celor treizeci de specialiști din Iran, conduși de inginerul Ion Teședeanu. De altfel, ei constituie și prima echipă care veghează într-un fel nașterea u- nei noi uzine de tractoare în orașul Tabriz, la o distanță de peste 3 000 de kilometri de uzina „mamă", aflată sub coamele Tîm- pei.Acolo, în sudul Golfului Caspic, brașovenii își afirmă iscusința. începînd cu proiectul și terminînd cu utilajele ce s-au zămislit la poalele Carpaților. Pe temelia acestora, la Tabriz, a- colo unde vînturile sînt nisipuri mișcătoare, românii zidesc o nouă cetate de metal, din care peste un an- doi vor pleca pe drumurile iraniene mii de tractoare anual. Este un nou certificat al maturității uzinei brașovene, certificat în care liniile de pe hîrtia de calc, proiectate în România, prind contur metalic, devin temelie unei industrii noi în tara covoa- relor fermecate, spre a transforma cîmpiile nisipoase în covoare roditoare — un certificat pe care cei ce l-au creat îl pot așeza cu motivată mîn- drie alături de celelalte pe care le consemnează hărnicia și priceperea.



I gara

® ȘTIRI CONTRADICTORII ÎN LEGĂTURĂ CU REZUL
TATUL ALEGERILOR
® PALATUL PREZIDENȚIAL DIN CARACAS ÎNCON
JURAT DE-TANCURI
® FOSTUL DICTATOR M. P. JIMENEZ ALES SENATOR

CARACAS 4 (Agerpres). — La 48 de ore după închiderea centrelor 
de vot, rezultatul alegerilor prezidențiale care au avut loc duminică în Ve
nezuela se află încă sub semnul incertitudinii. Observatorii consideră că se 
asistă la cea mai strînsă luptă electorală din cei 147 de ani de cînd Ve
nezuela a devenit independentă.După numărarea a peste 2 milioane din cele aproximativ 3,5 milioane buletine de vot, candidatul partidului democrat-creștin de opoziție (C.O.P.E.L), Raîael Caldera, conduce cu 565 864 voturi, fiind urmat de candidatul partidului guvernamental „Acțiunea democratică", Gonzalo Barrios, cu 530 224 voturi. Surprinzător este și numărul mare de voturi obținut de ceilalți doi candidați la președinție ■ din partea (470 765) si Luis Beltran Prieto din partea „Mișcării populare electorale" (416222).Posturile de radio venezuelene relatează, cu toate acestea, că, în baza numărării neoficiale a 90 la sută din voturile exprimate, victoria ar fi revenit candidatului Partidului guvernamental. Aceste știri au determinat pe Rafael Caldera să anunțe că a cerut efectuarea unei anchete în legătură cu numărarea voturilor, afirmînd că orice fraudă electorală „va fi respinsă de întreaga națiune". O mare surpriză a provocat știrea potrivit căreia fostul dictator al Venezuela, Marcos Perez Jimenez, răsturnat de la putere în 1958, a fost ales senator în districtul federal Caracas. Partidul lui Jimenez ^.Cruciada civică naționalistă" dispune deja de 20 de senatori și deputaji.

ceilalți doi candidați— Miguel Burelli Rivas „Frontului victoriei"

Intre timp, după cum relatează a- genția U.P.I., în noaptea de marți spre miercuri palatul prezidențial din Caracas a fost înconjurat de tancuri, în momentul cînd în diferite puncte ale capitalei au putut fi auzite rafale de arme. O uzină chimică a fost avariată în urma unei puternice explozii care a declanșat un incendiu. în general, în capitala Ve- nezuelei domnește o stare de tensiune. S-a anunțat că președintele țării, Raul Leoni, se va adresa națiunii. într-un mesaj radiodifuzat, ministrul de interne, Reinaldo Mora, a chemat la calm, afirmînd că guvernul si forțele armate vor respecta rezultatele alegerilor prezidențiale.
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Ultimele rezultate ale alegerilor 
prezidențiale anunțate de Consiliul 
suprem electoral după numărarea a 
2146 357 voturi exprimate relevă că 
distanta dintre principalii doi can
didați — Rafael Caldera, candidat 
al Partidului Democrat-Creștin, de 
opoziție, și Gonzalo Barrios, din par
tea partidului Acțiunea Democrati
că. de guvernământ — s-a 
substanțial. Primul a întrunit 
voturi (28,7 la sută), iar al 
— 579 767 (27.1 la sută).

redus 602 530 
doilea

ORIENTUL
APROPIAT

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Aviația și artileria israeliană au atacat miercuri pozițiile de artilerie și unitățile irakiene și iordaniene care au jucat un rol activ în bombardarea satelor de frontieră israeliene în noaptea de doi spre trei decembrie — a declarat un purtător de cuvînt al armatei Israelului. Comunicatul dat publicității în legătură cu această acțiune, a treia clin această săptămînă, menționează că raidul a durat mai mult de o oră. Avioanele israeliene au bombardat în valuri poziții la est și la vest de orașul Irbid din Iordania. IAMMAN 4 (Agerpres). — Aviația israeliană a atacat miercuri Iordaniei, în special aerodromul militar de la Mafrak și regiunea Irbid — a declarat la Amman un purtător de cuvînt militar. Unitățile de apărare au intrat în acțiune, precizează comunicatul. Din capitala iordaniană, agenția France Presse informează că avioane israeliene au survolat orașul Amman la începutul după-amiezii, antiaeriana intrind în acțiune în cursul alarmei ce a durat o jumătate de oră.Ministrul afacerilor externe al Iordaniei, Abdel Moneim Rifai, a informat presa că guvernul a însărcinat delegatul permanent al țării la O.N.U. să depună de urgență o plîngere la Consiliul de Securitate împotriva atacului israelian.

nordul

SAIGON 4 (Agerpres). — După cum transmite corespondentul din Saigon al agenției U.P.I., în zorii zilei de 4 decembrie crucișătorul american „New Jersey" a deschis focul asupra teritoriului R. D. Vietnam. Tirul a fost corectat avioane militare ale S.U.A.Potrivit relatărilor postului de radio Hanoi, aceasta nu este singura acțiune militară a S.U.A. îndreptată în aceste zile împotriva R. D. Vietnam. Aviația militară americană a efectuat la 2 decembrie un raid asupra unor regiuni cu populație densă din R. D. Vietnam. în afară de aceasta, avioanele S.U.A. continuă zborurile asupra zonei demilitarizate. Toate aceste acțiuni sînt întreprinse în pofida hotărîrii cu privire la încetarea de la 1 noiembrie a bombardamentelor aeriene, de artilerie și a celorlalte acțiuni militare împotriva R. D. Vietnam. Se remarcă faptul că S.U.A. și-au intensificat acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam în ajunul convorbirilor care urmează să înceapă la Paris cu participarea tuturor părților interesate în soluționarea conflictului vietnamez.

de

PARIS. — în capitala Franței a avut loc miercuri cea de-a treia întîlnire între adjuncții șefilor de delegații ale Republicii Democrate Vietnam și S.U.A. la convorbirile de la Paris, în cadrul căreia au fost abordate probleme tehnice în legătură cu desfășurarea viitoarei conferințe în patru.Cu prilejul acestei ambasadorul Ha Van mis reprezentantului întrevederi, Lau a re- american
(Urmare din pag. I)Sud-Africana, Rhodesia și Portugalia — a anihilat efectele palidului em- bargou britanic și sfidează în continuare rezoluțiile O.N.U. Legăturile din cadrul acestui triunghi strategic sînt strînse și multilaterale deși la suprafață se păstrează o discreție maximă. Lunile trecute, de exemplu, vînzarea neprecizată a u- nor cantități masive din producția de aur a Africii de Sud a coincis cu o creștere misterioasă a rezervelor de aur ale Portugaliei, ceea ce nu a scăpat atenției și bănuielilor cercurilor financiare internaționale.Multă lume se întreabă : cum se explică insistența Marii Britanii de a trata Rhodesia ca o problemă „de familie", asumîndu-și răspunderea unor nesfîrșite tergiversări, care i-au adus numai necazuri politice și scăderi de prestigiu pe plan internațional ? Și cum se face că la O.N.U. delegația britanică se opune în mod invariabil oricăror propuneri de a Introduce sancțiuni împotriva Africii de Sud, care din mai 1961 nici nu mai este membră a Commonwealth- ului ? Parțial, această atitudine derivă din faptul că acolo șe află populație formată din urmașii coloniștilor, stabiliți în epoca de „glorie" a imperiului colonial. Dar acest aspect, pe care literatura politică britanică îl consideră ca fiind „de ordin sentimental", este cu totul minor în comparație cu interesele economice adînc Africa de Sud și volum mai mare celelalte țări ale la un loc.

într-adevăr, tabloul acestor interese conține o imensă rețea de fire care se întrețes în toate domeniile economice. Totalul investițiilor britanice depășește un miliard lire în Africa de Sud și se ridică la 200 milioane lire în Rhodesia, odată, Londra deține rolul de cher general al Africii de Sud: 70 la sută din depozitul băncilor
circa Tot- ban- peste

înrădăcinate în care reprezintă un decît cel din toate continentului puse

acesteia se află în bănci eu capital britanic, iar marile bănci și companii de asigurări din Marea Bri- tanie și-au găsit un teren fertil de activitate în Republica Sud-Africa- nă, unde numai societatea „Lloyd’s", de pildă, are peste 20 de agenții. Potrivit unei practici îndelungate, exportul de aur sud-african, care însumează circa 500 de milioane lire anual, se efectuează în mod practic exclusiv prin Banca Angliei, tot așa după cum 80 la sută din producția mondială de diamante, inclusiv aproape toate diamantele sud-afri- cane. sînt desfăcute pe piața londoneză.

Aspect de la demonstrația care a avut loc la Roma, în fața Colosseumului
ACWI REVENDICATIVE
DE AMPLOARE ÎN ITALIA

ÎNTRERUPEREA CONVORBIRILOR
NOULUI GUVERNPENTRU FORMAREAROMA 4 (Agerpres). — în principalele orașe italiene au continuat marți acțiunile de protest împotriva reprimării de către poliție a unei demonstrații țărănești în Sicilia. Astfel, la Genova a avut loc o puternică manifestație de protest la care au participat peste 23 000 muncitori cărora li s-au alăturat numeroși studenți. împotriva ma- nifestanților au fost trimise unități de poliție, care au făcut uz de grenade cu gaze lacrimogene. Circulația a fost întreruptă timp de mai multe ore. Mai multe persoane au fost rănite sau arestate. Ciocniri între demonstranți și poliție s-au

Cyrus Vance un protest al guvernului R. D. Vietnam împotriva bombardării teritoriului nord-viet- namez de către forțele S.U.A. și a altor acțiuni militare ale acestora în zona demilitarizată.
WASHINGTON. — Președintele Johnson a convocat miercuri o reuniune a guvernului american consacrată problemelor legate de transferul împuternicirilor actualei delegații a S.U.A. la convorbirile de la Paris unei echipe care va fi desemnată de președintele ales, Richard Nixon. La această reuniune au par- , ticipat, alături de Averell Harriman, reîntors recent de la Paris, secretarul de stat, Dean Rusk, ministrul apărării, Clark Clifford, precum și Walt Rostow, consilier principal pentru problemele internaționale.Harriman, șeful delegației americane la convorbirile cu reprezentanții R. D. Vietnam, a anunțat că nu dorește să ocupe funcții oficiale în noua administrație republicană și el va fi înlocuit, potrivit unui purtător de_ cuvînt al președintelui ales, de actualul ambasador al S.U.A. la Bonn, Henri Cabot Lodge. Potrivit unor observatori politici, Cyrus Vance, locțiitorul lui Harriman, ar putea fi menținut în viitoarea delegație americană la convorbirile în patru pentru a se asigura „continuitatea".

produs, de asemenea, și la Milano. Agenția France Presse relevă că peste 80 de persoane au fost rănite. Poliția a arestat 118 demonstranți.Concomitent, în Italia s-au extins și acțiunile revendicative ale studenților. După ce Facultatea de litere și Institutele de fizică și chimie din Roma au fost ocupate luni de către studenți, marți au fost o- cupate și facultățile de matematică, filozofie și economie. Studenții revendică reforma programului de învățămînt, liberul acces în laboratoare și scăderea prețului manualelor.Pe de altă parte, din Roma se anunță că, în urma incidentelor ■ produse în diverse regiuni din Italia, convorbirile între reprezentanții celor trei partide politice — democrat-creștin, socialist și republican — au fost întrerupte. în felul acesta, criza de guvern declanșată la 19 noiembrie, despre care mai multe ziare italiene afirmau miercuri dimineața că este pe cale de rezolvare, se află în realitate în impas. Divergențele între reprezentanții celor trei partide sînt determinate în special de programul social și economic. Punctul de vedere al partidelor de stînga, căruia i s-au alăturat sindicatele, precum și a- ripa de stînga a partidului de- mocra't-creștin, susține necesitatea unor măsuri drastice de îngrădire a activității poliției — cerință care este considerată inadmisibilă de către conducerea partidului democrat-creștin.

„Omul și mediul

UKOUjurUtor"
® Proiect de rezoluție 
adoptat de Aduaarea Gene
ralăNEW YORK 4. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție care marchează extinderea sferei preocupărilor O.N.U. asupra domeniului eticii ecologice. Intitulat „Omul și mediul său înconjurător", acest document — printre ai cărui coautori se numără și România — atrage atenția asupra pericolelor pe continuă care își poluarea solului, surselor de zgomot etc. Rezoluția recomandă inițierea unor acțiuni eficace pentru combaterea acestor feno- • mene periculoase și convocarea în acest scop a unei conferințe internaționale sub auspiciile O.N.U.

care le implică deprecierea și accelerată a mediului în desfășoară omul existența : atmosferei, deteriorarea sporirea și intensificarea

BUENOS AIRES. — Cu pri
lejul velei de-a 50-a aniversări 
a unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, la ambasada Republicii 
Socialiste România din Buenos 
Aires a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia am
basadorul Victor Florescu a 
vorbit despre semnificația aces
tui eveniment.

BEIRUT. — Posturile de ra
dio libaneze au transmis co
mentarii privind semnificația 
actului unirii pentru formarea 
statului național unitar român. 
Au fost transmise totodată e- 
misiuni de muzică românească.

DJAKARTA. — Ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Djakarta. Vasile Gîndilă. a 
oferit o gală de filme, la care 
au participat oficialități indo
neziene și membri ai corpului 
diplomatic.

permanente C.A. E. R

pentru 
statisticăMOSCOVA 4 (Agerpres). — Zilele acestea a avut loc la Moscova a 11-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru statistică. Au participat delegații ale țărilor membre : Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană. Mongolia, Polonia, România. Ungaria și U.R.S.S. Ca observatori au participat reprezentanți ai R.S.F. Iugoslavia, precum și reprezentanți ai Secretariatului p.N.U.. Secretariatului Comisiei economice pentru ~ ropa și Biroului Internațional Muncii.Comisia a analizat o serie probleme importante de metodologie statistică, a adoptat recomandări pentru corelarea metodologiei de calcul a celor mai importanți indicatori statistici sintetici, pentru îmbunătățirea comparabilității datelor statistice ale țărilor membre ale C.A.E.R. și pentru dezvoltarea în continuare a colaborării în domeniul prelucrării datelor statistice cu ajutorul mașinilor electronice de calcul. Comisia a examinat șl recomandat „Principii metodologice de bază pentru întocmirea' de către țările membre a balanței statistice a economiei naționale". Documentul reprezintă o sintetizare a experienței în ceea ce privește regulile metodologice ale balanței statistice a economici naționale în țările membre ale C.A.E.R. și expune principiile de bază de întocmire de către aceste țări a balanței menționate, care sînt comune pentru toate țările membre ale C.A.E.R.Comisia a discutat informarea cu privire Ia activitatea desfășurată în legătură cu perfecționarea „Nomenclatorului de mărfuri pentru merțul exterior al țărilor ale C.A.E.R." și a stabilit de dezvoltare în viitor a rării în acest domeniu.Comisia a ascultat raportul cu privire la activitatea grupei permanente de lucru pentru mecanizarea evidentei și statisticii, efectuată în 1968, a relevat succesele obținute în domeniul utilizării tehnicii electronice de calcul ■ la elaborarea materialelor statistice și a aprobat planul lucrărilor viitoare ale acestei grupe.Plecînd de la rezultatele muncii sale, comisia a stabilit perspectiva imediat următoare pentru elaborarea unor astfel de probleme metodologice ale colaborării între țările membre ale C.A.E.R. în domeniul statisticii, a căror rezolvare va duce la lărgirea în continuare a com- parabilității datelor statistice și informării reciproce a țărilor membre C.A.E.R. cu date statistice, ceea ce va contribui la îmbunătățirea colaborării în domeniul activității

statistice șî economice în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Comisia a aprobat planul de muncă al comisiei pe 1969.în toate problemele analizate în ședință, comisia a adoptat recomandări corespunzătoare. Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de unanimitate, prietenie și colaborare frățească.
pentru

standardizareEu- alde

co- membre direcția colabo-

BERLIN 4 (Agerpres). — La cea de-a 21-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare, care au avut loc la Berlin, au participat delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongola, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și U.R.S.S. Comisia a adoptat recomandări cu privire la dezvoltarea colaborării în domeniul standardizării. Au fost discutate, de asemenea, laborarea lucru ale domeniul oada 1971—1975. S-au adoptat, de asemenea, recomandări de standardizare în domeniul metalurgiei și siderurgiei, construcției de mașini, industriei chimice, electrotehnicii' și radiotehnicii.La ședință au fost aprobate planul anual de lucru al Comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare, precum și al Institutului C.A.E.R. pentru standardizare pe anul 1969.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească și înțelegere reciprocă.

probleme legate de e- proiectului temelor de organelor C.A.E.R. în standardizării pe peri-

Ambasadorul Rmnâniei
în Guineea
și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Saigon, președintele administrației sud-vietnameze, Nguyen Van Thieu, a declarat că delegația saigoneză la tratativele de pace de la Paris va sosi în capitala franceză la sfîrșitul acestei săptămîni.
Este de remarcat o anumită direcție preferențială : în timp ce în restul țărilor africane, multe din ele membre ale Commonwealth-ului, capitalul britanic se îndreaptă mai mult spre industria extractivă (materii prime) și agricultură, în Africa de Sud centrul de atracție îl constituie finanțele și ramurile indus- . triale. Trusturi ca „Imperial Chemi-

cal Industries" (cea mai recentă Investiție a sa este de 10 milioane lire în trei fabrici de muniții pentru armata sud-africană), „Courtaulds", „Unilever", „Dunlop", „Metal Box", „English Electric" și alții dețin poziții deosebite în industria Africii de Sud. Șase firme britanice constructoare de autovehicule și-au stabilit acolo uzine de asamblare. „British Petroleum" și „Shell" au o participare însemnată la industria petroliferă și prin firmele lor subsidiare aprovizionează cu petrol și Rhodesia. în pofida embargoului existent. După unele calcule, peste 150 de companii britanice, printre

agențiile de presă
20 000 de studenți, adică aproape jumătate dintre 

cursanții Universității din Madrid, nu asistă la cursuri în semn de protest împotriva acțiunilor represive ale poliției. La facultățile de științe politice, economice și comerciale, de drept și de filozofie, la litere, nici un student nu a luat parte la cursuri. De asemenea, participarea la Universitatea din Barcelona a fost miercuri foarte redusă. în diferite centre universitare din Madrid au avut loc în cursul zilei de miercuri adunări ale studenților, în cadrul cărora s-a votat pentru continuarea grevei.

valorizării francului și împotriva creșterii prețurilor. P.C.F. propune ca deficitul bugetar să fie acoperit nu pe seama celor săraci, ci prin reducerea creditelor militare, prin măsuri riguroase împotriva speculei, ușurînd în același timp sarcinile fiscale care apasă asupra muncitorilor.

CONAKRY 4 (Agerpres). — La 2 decembrie a.c., ambasadorul Republicii Socialiste România la Conakry, Niculai Ioan Vancea, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Guineea, Ahmed Seku Ture.La solemnitate a asistat Louis Lansana Beavogui, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele Republicii Guineea și ambasadorul Republicii Socialiste România a avut loc o convorbire cordială.
Undrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a remis ambasadorului Marii Britanii la Moscova, Duncan Wilson, o declarație în care se arată că „hotărîrea discriminatorie și cu totul nejustificată a guvernului englez de a limita personalul ambasadei sovietice din Londra" complică și înrăutățește relațiile anglo-sdvietice. Acest lucru, se arată în declarație, impune Uniunii Sovietice o „reconsiderare nu numai a actualei

care figurează și multe din cele arătate mai sus, operează în Rhodesia, uneori direct, dar de regulă prin intermediul unor subsidiari din Africa de Sud. în împletirea intereselor intră și Portugalia.Exemplele se extind de fapt la dimensiunea unor liste de sute de companii, ilustrînd substratul economic al politicii britanice în aceas-

tă regiune. Peter Thomas, fost subsecretar de stat la Foreign Office în guvernul conservator, declara în 1962 în Camera Comunelor : „Africa 
de Sud ne oferă una din cele mai 
mari piețe externe. Cîștigurile noas
tre invizibile nete realizate acolo sînt 
de aproape 100 milioane lire pe an... 
în Africa de Sud se află aproximativ 
900 milioane lire din investițiile de 
capital britanic. Ca cel mai mare 
producător de aur din lume, Africa 
de Sud este un membru important 
al zonei lirei sterline și sînt sigur 
că este de mare importanță pentru 
Marea Britanie ca Africa de Sud să 
rămînă în zona lirei sterline și ca

stări, dar și a perspectivelor relațiilor sovieto-engleze în diferite domenii".
Waldeck Rochet despre 

situația economică a țării. Secretarul general al Partidului Comunist Francez, Waldeck Rochet, a trecut în revistă situația economică și consecințele recentelor jnăsuri adoptate de guvern. El a arătat că partidul comunist s-a pronunțat împotriva de-

Unități înarmate pana
meze care sprijin® pe iestul 
președinte Hrnulio Mas, răsturnat de la putere luna trecută în urma unei lovituri de stat, duc în prezent lupte cu trupe ale gărzii naționale panameze în apropiere de frontiera cu Costa Rica — relatează corespondentul din San Jose al agenției Reuter, citind surse guvernamentale costaricane.

aurul ei să vină la Londra". Situația descrisă atunci nu a suferit modificări pînă astăzi, poate cu excepția faptului că investițiile și exportul de mărfuri în Africa de Sud registrat între timp creșteri derabile.In ultimii ani, interesul consolidarea relațiilor cu Africa de Sud a crescut și din alt punct de vedere. Traficul maritim prin porturile sud-africane a devenit din ce în ce mai intens, atît după criza Suezului din 1956, cît mai ales după închiderea canalului în 1967. Fonduri mari au fost și continuă să fie cheltuite pentru dezvoltarea și lărgirea unor porturi ca Durban, Cape Town, Port Elizabeth și altele, unde frecvența escalelor ajunge uneori la peste 40 de vase zilnic. în acest context se înscrie și înmulțirea vaselor petroliere de peste 70 000 de tone (limita maximă pentru a putea trece prin Canalul de Suez).La intersecția Oceanului Indian cu Atlanticul, Africa de Sud oferă, astfel, teren favorabil pentru atragerea unor interese complexe — economice, comerciale, militare — care se dovedesc a fi precumpănitoare. Așa se explică. și atitudinea de binevoitoare toleranță față de mărunții rasiști de la Salisbury, docili emuli ai atotputernicelor căpetenii ale apartheidului de la Pretoria. Pe de altă parte, păstrarea acestei orientări politice, cu nelipsitele ei metode diplomatice echivoce, explică în mare măsură atît amploarea crescîndă a mișcării antiimperialiste pe continentul african, cît și slăbirea firelor care mai leagă încă un șir de țări africane de Commonwealth-ul britanic.

au în- consi-pentru

Delegația P.C. din fîas- 
îrîa format:ă din Franz Muhri, președintele partidului, Friedl Fumberg'. membru al Biroului Politic și secretar al C.C., și Alfred Ruschitzka, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, a părăsit Moscova plecînd spre patrie.

între Ungaria și România

Poliția federală braziliană ar 
fi descoperit o organizație care 
se ocupă cu traficul de sclavi 
în statul Goias, anunță ziarul 
„Jornal do Brasil". Pînă în 
prezent, această informație nu 
a fost confirmată și nici 
dezmințită de autorități. Ziarul 
brazilian afirmă că organizația 
a fost constituită de marii la
tifundiari din zona Mozarja- 
Landia. în statul Goias si „re
cruta" muncitori agricoli din 
statul Minas Gerais. Acești 
muncitori erau obligați „să 
lucreze pe latifundii fără nici 
un fel de salariu, fiind ținuți 
într-un regim de sclavie".

BUDAPESTA 4. — Corespondentul Agerpres. AL Pintea. transmite : în urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 4 decembrie a fost semnat la Budapesta protocolul cu privire la schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1969 între Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară.Tara noastră va livra : mașini- unelte, utilai petrolier, vagoane de marfă, utilaje pentru construcții, u- tilaj pentru industria alimentară, diferite mașini agricole, autovehicule. produse ale industriei lemnului. produse sodice si .diverse produse chimice, sare, materiale de construcții, mobilă, bunuri de larg consum și alte mărfuri.Republica Populară Ungară va livra : masini-unelte. mașini și e- chipament electric, mașini de ridicat și transport, vagoane-restau- rant. diferite aparate de măsură și control, aparate medicale și Roentgen. produse ale industriei radio- tehnice. laminate și țevi de materiale refractare, diferite duse chimice, medicamente si stanțe farmaceutice,bumbac, bunuri de larg alte mărfuri.Protocolul prevede schimbului de mărfuri sută sută lung

otel, pro- sub- de
Partidul Socialist din Ja

ponia a dat publicității o 
declarație în care cere guvemuiui Sato să întreprindă demersuri pe lîngă Statele Unite în vederea încetării manevrelor flotei a VII-a americană în Marea Japoniei — începute cu două zile în urmă, fără un anunț prealabil din partea comandamentului american.

țesături consum sl
fată de anul 1968 față de acordul dintre cele două

*prilejul semnării Turcuș.
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majorarea cu 12 la Si cu 37 la pe termen țări.profocolulul, ambasadorul.CuDumitruRomâniei la Budapesta, a oferit un cocteil.
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