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științifice și literare din 
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ale programei analitice?
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TOATE CONDIȚIILE 
PENTRU PRODUCȚIA 
ANULUI VIITOR?

socială a artistdss
Ghoorgh® ACHIȚEI

Sfîrșitul unui an este o perioadă de „înaltă tensiune" în activita
tea întreprinderilor. Fiecare zi, fiecare oră au o mare valoare pen
tru producție. încheierea socotelilor, a bilanțului, reclamă eforturi 
deosebite pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul care se ter
mină, în condițiile unei înalte eficiente economice. Este. în același 
timp, momentul in care privirile se îndreaptă spre noul an care 
bate la ușă. în întreprinderi stăruie întrebarea : Cum se prefi

gurează producția viitoare? 8-au creat toate premisele pentru conti
nuarea fabricației într-un ritm superior celui actual, la nivelul sarci- 

1.,,; 1 ntlor stabilite în cincinal ? Pe această temă am întreprins o anchetă 
în întreprinderi din industria construcțiilor de mașini — ramură cu 
mari îndatoriri, in 1969, față de economia națională.

ISxaminarea atentă, din toate a- 
eeste unghiuri, a situației de la 
uzina „INDEPENDENTA" - Sibiu 
relevă existenta unor preocupări tot 
mai evidente pentru organizarea cit 
mai bună a producției anului viitor.

— Potrivit cerințelor și graficelor 
de livrare a utilajelor din profilul 
foarte larg al uzinei noastre, care 
ne-au fost comunicate de 
generală din minister, anul 
urma să lucrăm la un nivel 
perior celui din acest 
ne-a spus tov. ing. Miron 
directorul general al uzinei. La în
ceputul lunii decembrie existau co
menzi ferme și contracte încheiate 
pentru aproximativ 60 la sută din 
planul anului următor, prevederile

ancheta economică

direcția 
viitor ar 
mult su- 
an — 
Negrii»,

de plan pe primul trimestru din 1969 
fiind complet acoperite cu contrac
te economice.

Producția primului trimestru din 
1969 este complet nominalizată, 
ceea ce e de apreciat. Sec
țiile de prefabricație au șl 
luat cunoștință de programul de pro
ducție pe perioada respectivă, 
prograni care a fost elaborat în mod 
detaliat eu mai bine de o lună

Jumătate mal devreme de către ser
viciul planificare. De pe acum, la 
turnătoria de fontă și la cea de oțel, 
în atelierele de prelucrări mecanice 
au fost lansate în producție anumite 
repere pentru utilajele ce vor fi fa
bricate în anul ce vine, mai ales pen
tru cele cu ciclu lung de fabricație.

Investigațiile au relevat. însă, că 
mal bine de jumătate din comenzile 
pe primul trimestru 1969 sînt consti
tuite, din... restantele acestui an — 
utilaje și echipamente care, din cele 
mai felurite cauze, obiective șl su
biective. nu vor fi realizate pînă la 
sfîrșitul lui decembrie.

— Acum. uzina noastră dispune 
de peste 90 Ia sută din documenta
ția de execuție șl tehnologică a pro
duselor programate în primul tri
mestru ai anului viitor — ne-a spus 
Ing. Florian Mircea, șeful serviciu
lui pregătirea fabricației. Această 
proporție, bună în aparentă, ascunde 
totuși numeroase situații nemulțumi- 
toare. determinate fie de lipsa unor 
documentații importante, fie de ne
cunoașterea unor soluții tehnologice 
sau constructive pe care unii bene
ficiari nu se grăbesc să le precizeze.

— Dispuneți. probabil, de argu
mente concrete în acest sens ?

— Desigur. Uzinei de alumină 
Oradea. de pildă, trebuie să-i li
vrăm în primele luni din anul viitor 
un filtru de vid cu tambur, de 20 
m p. avînd o valoare de peste 300 000 
lei. Documentația depusă de bene
ficiar este însă incompletă si nu pu
tem programa în fabricație utilajul 
respectiv. Sau. alt caz : Uzina de 
mașini grele București are repartiție 
și ne-a comandat 476 tone utilaj 
metalurgic, livrabil din trimestrul 
II. dar nu ne-a asigurat nici un fel 
de proiect.

Situația aceasta trebuie analizată 
cu exigentă de forul tutelar. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. si remediată cu toată operatl- 

' vitatea. Mai ales că o bună parte 
dintre beneficiari — cum este 
Uzina de mașini grele din Capi
tală — sînt unități care-I aparțin 
direct. Solutionarea aceste! probleme 
trebuie privită si prin prisma creării 
timpului necesar specialiștilor uzi
nei pentru aprovizionarea tehnlco- 
materiaiă și pentru pregătirea fa
bricației, care nu se fac. după cum 
se știe. cît. ai bate din palme, 
cultate în momentul de fată 
sigurarea cu subansamble și 
taj electric. Din acest motiv,
de utilaje — granulatoare mașini de 
format, cuptoare de tratamente ter
mice — care trebuie livrate înce- 
pînd cu luna ianuarie anul viitor 
nu vor putea fi gata la timp. Tată 
deci, că nu sarcinile de producție 
sînt prea mari ,și nu ele sînt de vină 
dacă uzina din Sibiu nu-și respectă 
îndatoririle contractuale. Cauzele 
restantelor trebuie căutate în uzină 
dar și în sistemul relațiilor acesteia 
cu forul de resort. îngăduitor une
ori în fata neajunsurilor activității 
propriilor întreprinderi.

La „Independenta" din Sibiu este 
vorba de un anumit specific al fa
bricației — producție de serie mică 
și de unicate. Cum se prezintă însă 
lucrurile la o altă unitate UZINA 
DE POMPE DIN BUCUREȘTI unde

Nicolae PANTILIE 
Viorel SALAGEAN

Constituie un adevăr 
elementar — poate de 
aceea îl trecem, cîteo- 
dată. prea ușor cu ve
derea — faptul că 
totuși arta este întot
deauna destinată omu
lui. Putem discuta 
oricît despre poezie, 
teatru, muzică, pic
tură ; dacă nu vom 
ține seama de această 
situație fundamentală, 
utilitatea eforturilor 
va rămîne mereu în
doielnică. Estetica îșl 
pierde 
tanță 
lunge 
tie de 
„vor" 
ceea ce oamenii 
ceptă drept artă, 
ceea ce „funcționează" 
drept artă la nivelul 
diferitelor epoci și al 
diferitelor culturi na
ționale „Arta și omul
- nota, odată, cunos
cutul om de cultură 
francez Renă Huyghe
— sînt termeni indi- 
sociabill. Nu există 
artă 
nici

mea 
vine 
mai 
familiară".

Studiul artei com
portă, fără îndoială, șl 
un aspect antropolo-

opinii
impor- 

cînd -a- 
abstrac- 
oamenii

orice 
atunci 
să facă 
ceea ce 
de la artă, de

ac- 
de

Nu
fără om. Șl, poate, 
om fără artă. Prin 
noi ne dezvăluim 
concret unii alto- 
Prln ea, căutăm, 

fiecare, să ne ințele-
ra.

gic, după cum com
portă unul sociologic, 
unul psihologic, sau 
unul strict „tehnic" 
Devine, de exemplu, 
o problemă reală, 
pentru noi toți, aceea 
de a urmări transfor
mările de ordin struc
tural ce au loc, în 
momentul de față, pe 
planul artei, al litera
turii, pe planul între
gii culturi. Dar tot o 
problemă reală, pen
tru noi toti, devine ți 
aceea de a privi aceste 
transformări din
punctul de vedere al 
condițiilor spirituale

specifice omului 
temporan.

, Tocmai într-o 
privință, timpul 
pregătit cele mai
te surprize. Cinemato
graful, radioul, televi
ziunea, discul, magne
tofonul au lărgit și ac
celerat considerabil, 
procesul de difuzare 
a valorilor estetice la 
toate dimensiunile con
textului uman actual. 
Comparativ cu posibi
litățile ce existau an
terior, asigurate prin 
instituțiile de artă 
tradiționale — teatru, 
sala de concerte, mu
zeul, biblioteca — s-a 
realizat un salt de-a 
dreptul fantastic. Mi
lioane și milioane de 
oameni se văd astăzi 
integrat! unui circuit 
de „prezente artistice" 
care, pînă mai ieri, Ie 
erau, total ori parțial, 
Inaccesibile. Milioane 
șl milioane de oameni 
se văd astăzi integrat! 
într-un proces enorm 
de „consuni artistic".

Sîmbătă s-au desfășurat tntr-un 
șir de orașe ale țării conferințe 
ale unor organizații județene de 
partid. La lucrări au luat parte 
delegații aleși în adunările și con
ferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, de la sate, din in
stituții — muncitori, ingineri, teh
nicieni, țărani cooperatori, lucră
tori din I.A.S. și I.M.A., intelectuali, 
activiști de partid, de stat și din 
economie. Au fost prezenți, de a- 
semenea, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. șl ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, ai organelor locale 
de stat, ai organizațiilor obștești, 
cadre de conducere din uzine, fa
brici, de pe marile șantiere, din 
instituții, oameni de știință, cultură 
și artă.

La conferințele județene au par
ticipat tovarășii Emil Bodnaraș — 
la Dolj. Chivu Stoica — la Arad, 
Virgil Trofin — la Caraș-Severin, 
Ilie Verdeț — la Argeș. Maxim 
Berghianu — la Brașov, Florian 
Dănălache — la Gorj, Constantin 
Drăgan — la Brăila, Leonte Răutu
— la Bacău, Vasile Vîlcu — la 
Vrancea, Ștefan Voitcc — la Tifov, 
Iosif Banc — la Mureș. Petre Bla- 
jovici — la Bihor. Dumitru Colin
— la Vaslui, Emil Drăgănescq — 
la Neamț, Mihai Gere — la Satu 
Mare. Manea Mănescn — la Dîm
bovița, Dumitru Popescu — la Bu
zău, Ghcorghe Stoica — la Ialo
mița, Mihai Dalca — la Alba. Va
sile Patilineț — la Harghita.

Participant la conferințe au a- 
nalizat și dezbătut pe larg munca 
desfășurată de organizațiile jude
țene de partid, de toți comuniștii 
din cuprinsul județului, pentru în
făptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a P.C.R. în 
centrul discuțiilor s-au aflat pro
blemele actuale privind îndepli
nirea sarcinilor prevăzute în pla
nul cincinal, dezvoltarea continuă, 
în ritm ascendent, a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, creșterea 
eficienței în diferitele ramuri eco
nomice, obținerea unor producții

șl randamente sporite în toate do
meniile agriculturii socialiste, îm
bunătățirea formelor șl metodelor 
de conducere în economie și în în
treaga noastră viață socială, per
fecționarea relațiilor socialiste de 
producție. t)e o atenție deosebită 
«-au bucurat preocuparea pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai al populației; precum și activi
tatea multilaterală depusă pentru 
îmbunătățirea muncii științifice și 
culturale, pentru lărgirea orizontu
lui spiritual al oamenilor muncii, 
întărirea continuă a rolului condu
cător al organelor și organizații
lor de partid în toate sectoarele de 
activitate, dezvoltarea și adîncirea 
multilaterală a democrației socia
liste, au constituit un punct esen
țial al dezbaterilor. Exprimîndu-șl 
adeziunea deplină și entuziastă față 
de politica externă a partidului și 
statului nostru, vorbitorii au subli
niat hotărîrea fermă a întregului 
nostru popor de a o traduce neabă
tut în viață.

întîmpinațl cu puternice aplauze, 
în încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul membrii Prezidiului Per
manent, membrii șl membrii su
pleant! ai Comitetului Executiv, 
secretarii C.C. al P.C.R. prezenți la 
conferințe.

Delegații au adoptat hotărîrl prl- 
"vlnd perfecționarea .continuă a 
muncii de partid în toate dome
niile de activitate.

Au fost aleși apoi membrii comi
tetelor județene de partid și a! co
misiilor de revizie.

Prim-secretari ai comitetelor 
Județene de partly au fost aleși 
tovarășii : la Arad — Teodor Haș ; 
Alba — George Homoștcan ; Ar
geș — Gheorghe
— loan Ichim ; 
Bolojan ; Brașov 
Pană ; Brăila —
Buzău — Ion Sîrbu ; Caraș-Seve
rin — Ilie Făsui; Dîmbovița — 
Nicolae Tăbîrcă; Dolj — Gheor
ghe Petrescu; Gorj — Gheorghe 
Paloș; Harghita — Ludovic Fa- 
zekaș ; Ialomița — Vasile Marin î 
Ilfov — Gheorghe
— Nicolae Vereș : 
fan Boboș ; Satu 
Uglar; Vaslui — 
nașe ; Vrancea — 
viei.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la conferința 
au adoptat țelegrame adresate C.C. 
AL P.C.R., PERSONAL TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se subliniază voința de 
nezdruncinat .a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din cuprin
sul județelor, de a munci cu elan 
și competentă pentru realizarea 
sarcinilor și obiectivelor trasata 
de partid, pentru progresul neîn
trerupt al patriei noastre socia
liste.

Năstase : Bacău 
Bihor — Victor 

— Ghcorghe
Nicolae Mihal1

(Continuare in pag. a III-a)

Paul ANGHEL

(Continuare 
in pag. a IVa)

Necula; Mureș 
Neamț — Ște- 
Mare — Iosif 
Gheorghe Tă- 
Simion Dobro-

O difi- 
este a- 
apaj-a- 
o serie

In curînd apare

al
decembrie

Abandon la
secțîa swferSnța

Telegramă

(Continuare 
în pag. a II-a)

prețuim
13

cerneala tipogra- 
a fost propriul

VARȘOVIA 
ani de la crearea Partidului Comunist

pentru 
marfa 
destul

A

În chenarul roșu

La 
1918 
filor 
lor sînge. hîrtia a fost 
marea plată a vechiu
lui Teatru National, 
semnele de plumb, 
primite de-a dreptul 
în inimă, au fost plum- 
bii tîșnitl din țevile 
puștilor Manlicher — 
o noutate tehnică a 
primului război mon
dial folosită nu pen
tru prima oară în 
ciocnirile de clasă. în 
cronologia asasinatului 
social a urmat mal a- 
poi linotipul mitralie
rei. La acea dată. 13 
decembrie 1918. sacri
ficiul tipografilor a 
fost tragic șl sublim 
ca șl un suprem act 
cultural.

De ce spunem a- 
ceasta ? Fiindcă tipo
grafii — unul dintre 
cele mal avansate de
tașamente ale- clasei 
muncitoare, alături de 
frații lor de alte pro
fesii. n-au Ieșit a- 
tunci în stradă numai 
pentru o bucată de 
pîine. n-au demonstrat 
numai pentru un ceas 
de odihnă în plus, 
n-au mărșăluit numai 
pentru ei. pentru viata 
lor mizeră și înfome
tată. pentru familiile 
și nevoile lor, ci — 
uniți și neînfricoșațl 
ca si ideea, demni și 
ordonați ca și para
grafele unui sistem de 
gîndire revoluționar 
— au înfruntat plum
bul. plumbul din care 
se toarnă și gloanțe 
dar si litere de foc. 
pentru idealul clasei 
din care făceau par
te. pentru idealul u- 
manitătii pe care o 
serveau prin arta, 
prin sîngele prin e- 
xistenta lor de fer
vent! meșteșugari al 
umanismului lumii.

Este bine să reme-

UNS DIN MARILE AN
CHETE INTERNAȚIONA
LE ALE ALMANAHULUI
SCÎNTEIA—1969, LA
CARE RĂSPUND PERSO
NALITĂȚI MARCANTE LA PITEȘTI

4»

morăm toate acestea, 
azi. de ziua tipografi
lor : primul cititor al 
lui Karl Marx. după 
ce amicul său Engels 
a parcurs grijuliu ma
nuscrisul. a fost un 
tipograf.. A fost și 
primul om încîntat de 
această idee care a 
devenit steag pentru 
întreaga umanitate — 
primul om 
propagat-o 
difuzînd-o în mii 
ediții 
limbi 
primul 
tificat 
sacrificiul mut al sîn- 
gelui. De asemenea, 
jertfe pentru o idee 
nu sînt în stare de- 
cît autorii lor marii 
ctitori de idei ai lu
mii. cei care dăruind 
umanității un nou vis. 
au puterea să ridice

care a 
curajos, 

de 
și în zeci de 
și. adesea, tot 
care i-a auten- 
valoarea prin

ideea la prestigiul sa
crificiului trăit, la 
puterea infinită a ideii 
încorporate în viață. 
Și tipografii, anonimii 
atelierelor mizere, cu 
semne de lemn, de o- 
dinioară. anonimii tu
berculozei 
Igrasioase 
romantică 
anonimii 
lui din
nouă, anonimii 
plumbului din 
epoci — de la Guten
berg încoace, acești a- 
nonimi ai tuturor su
ferințelor sociale
s-au ridicat prin sufe
rința lor — și prin 
noblețea cu care

zidurilor 
din epoca 

a tiparului 
reumatismu- 
epoca mai 

bolii 
multe

Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Austria

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă exprimă sin
cere condoleanțe în legătură cu încetarea din viată a tovarășului Johan 
Koplenig, președintele de onoare al Partidului Comunist din Austria, 
militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești austriece și in
ternaționale care și-a dedicat întreaga sa viață luptei neobosite pentru 
interesele clasei muncitoare, pentru viitorul luminos al poporului aus
triac, triumfului cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL n 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE
HOTARE ACADEMI
COI, PROFESORI UNI
VERSITARI, POLITICIENI,
JURIȘTI, OAMENI DE
CULTURA ȘI ARTĂ, PU
BLICIȘTI.
H Evoluția formelor democratice de guvernare și problemele cardinale ale zilei de 
azi 0 Intre creație și concepție. în ce constă lărgirea democratismului ? Limitele li
bertății in „lumea liberă" — și un comentat asupra unor alegeri din anul 1968. O ne
cesitate vitală : schimbul de opinii. 0 Supremația legii și Drepturile omului B O privire 
peste secole șl continente, o analiză lucidă, puncte de vedere ferme, exprimate de 
19 personalități românești și străine.

Comitetului Central 
Unit

PRODUCE
La Combinatul petrochimic 

din Pitești a început Bâ pro
ducă, înainte de termen, insta
lația de separare a aerului, cu 
o capacitate de 176 mc azot 
pe orâ Instalația funcționează
la parametrii prevâzuți în 
proiect. Azotul obținut în stare 
gazoasă sau lichidă este În
trebuințat în combinat 

(Agerpres)

al Partidului Muncitoresc 
Polonez

...De-a lungul și de-a latul tării, 
din sute de stații, sînt trimise. în 
decurs de 24 de ore, spre cele mai 
diverse destinații, sijte de mii de co- 
lete. In colet poate să se afle o 
marfă pe care o întreprindere o 
transmite alteia, dar tot atît de bine 
poate să fie și un bun particular 
oarecare.

De vreme ce marfa transportată e 
uneori chiar vie — păsări, animale 
domestice, etc — alteori fragilă sau 
perisabilă - fructe,' legume — cum 
e „tratat" coletul în drumul lui de 
la expeditor la destinatar ? $i, legat 
de aceeași idee, respectă mersul tre
nurilor de marfă mărfarul?

Tată primele întrebări la care 
ne-am propus să răspundem cînd am 
pornit în „urmărirea" lui 3 502. care 
face naveta cu coletărie de Ia Ora
dea (Teiuș) la București

...Ce mai gonește pe șine mărfa
rul I Parcă e rapid
Mergem ca ceasul La Brașov triaj 
— oprire mare. Aflăm și constatăm

că șl alte trenuri de marfă circulă la 
fel : fără prea mari devieri de timp. 
Foarte bine ! înseamnă că, 
moment, un punct e cîștigat : 
(cea ajunsă în tren) circulă 
de rapid.

...Predeal, Ploiești... Lîngă

nu alta.

Bucu
rești — mai exact la gara „16 Februa
rie" — e cap de linie Sutele de kilo
metri, care despart Oradea de sta
ția finală, au fost parcurse în 15—16 
ore. A mers bine mărfarul Ce mai 
urmează ? Marfa să fie coborîtâ din 
vagoane și expediată imediat bene-\ 
ficiarilor locali. Cît timp mai poate 
dura totul ? Gîndeam că doar cîteva 
minute, cel mult o oră. două Cînd 
colo., lucrurile se complică De ce ? 
Intră în scenă ..Magazia de măr
furi".

Toate stațiile de cale ferată au 
magazii, dar în general mici, ma
gazii în care coletăria nu stă ci 
trece La București si. parte. în ora
șele mari, lucrurile se schimbă ma
gaziile de mărfuri au devenit niște

Instituții de mari proporții, după 
cum o să vedem imediat... Dar mai 
bine să pătrundem în magazia de co- 
lete „16 Februarie"

Imaginați-vă un imens platou a- 
coperit, amplasat în plin cîmp, la 
cîțiva km de oraș Aceasta este ma
gazia de mărfuri. Și ce importanță 
economică are ' E ca o pompă enor
mă absoarbe din tară și împinge 
spre diferite direcții 30—40 mii de co- 
lete în 24 de ore Sînt manipulate 
valori de milioane. Am asistat zile în 
șir la încărcarea și descărcarea va
goanelor de marfă Parcă ne-am fi 
aflat în preaima unei baterii de ar
tilerie grea Pe scurt coletele so
site cu trenul sînt ..bubuite" pe 
rampe Urmează înregistrarea Apoi 
vin alte vagoane Peste coletele lă
sate pe platou în., nesimțire sînt a-

Gh GRAURE

(Continuare in pag. a V-a)

Cu ocazia împlinirii a 50 de
Polonez și a 20 de ani de la crearea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

c Comitetul Central aJ Partidului Comunist Român transmite Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, întregului partid și tu
turor oamenilor muncii din Republica Populară Polonă felicitări cor
diale și un salut tovărășesc.

Partidul Comunist Polonez a condus și organizat lupta clasei mun
citoare, a forțelor democratice și patriotice împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești, pentru eliberarea de sub jugul fascist și înfăptuirea 
victoriei revoluției populare. Poporul polonez a obținut, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, succese însemnate pe calea con
struirii socialismului. în dezvoltarea economiei, științei și culttirii, în ri
dicarea nivelului de trai.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare to
vărășească dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dez-» 
voltare pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, în interesul popoarelor român și polonez aj unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste și muncitorești Internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii in lume.

Cu acest prilej' vă urăm dv și tuturor comuniștilor polonezi 
succese în activitatea dedicată dezvoltării multilaterale a patriei 
prosperitate și fericire poporului .polonez »

COMITETUL CENTRAL

noi
dv.,

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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DIVERS
Punctul pe... 
contract!

Acum zece luni a început 
renovarea pavilionului de bal
neologie de la spitalul Brîn- 
covenesa. Lucrarea e executa
tă (adică ar trebui să fie) de 
întreprinderea de construcții 
și reparații a sectorului 6. Ter
menul de dare în folosință 
era luna decembrie. Era. Pen
tru că (după toate semnele) 
va fi gata abia la anul. Să vă 
amintim că stipulațiile con
tractuale sînt obligatorii ? 
Știți. Ce vă rămîne de făcut î 
Urmea^a să încheiați un con
tract în care să vă obligați 
la... respectarea celorlalți 
contracte 1 Punct 1 '?•

In-

Cine știe,9 7

să spună
Un tovarăș din conducerea

treprinderii „Ciclop" ne-a repro
șat critica adusă unității respec
tive în legătură cu funcționarea 
defectuoasă (adică, nefuncționa- 
re) a panourilor luminoase de 
avertizare. Spunea-că n-ar avea 
nici o vină „Ciclopul". Am veri
ficat din nou împreună cu repre
zentanți ai Inspectoratului Mili
ției Capitalei. Ce am constatat ? 
Că, totuși, în urma intervenției 
întreprinderii amintite, acum 
funcționează două panouri din.... 
unsprezece. Recunoaștem, e un 
progres. Cît privește lipsa mul
tor becuri de la foarte multe 
semafoare, serviciul stopuri de 
la I.T.B. tac» mîlc. între timp, 
numărul becurilor lipsă a cres
cut. Am înțeles că aici se amînă ’ 
pe mîine ce se poate face azi. 
N-am înțeles însă prin cîte 
mîini trece măsura care îm
piedică... luarea măsurilor.

in activitatea
administrației

Valoarea

locale

.A
(Urmare din pag. I)

RECEPTIVITĂȚII
Schiuri și. săniuțe 
de la C.I.L. Reghin

Igiena în brutării 
o prezență ocazională?

I.

Din pămînt, I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I din iarbă
I verde
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La Cooperativa agricolă de 
producție Mărgineni. (Bacău), a 
fost tehnician Petru Rîpanu. 
Omul, pus pe chefuri și chiol
hanuri, a văzut că nu-i ajung 
banii. Trebuia să găsească o 
cale. Cum, necum, a făcut ast
fel Incit consiliul de conducere 
«ă-1 „oblige'1 să strîngă taxele 
de pășunat de la săteni. Expe
riența nu-i lipsea lui Rîpanu. 
Mai avusese el o condamnare 
— si tot pentru niște afaceri 
bănești. Așa că lucrurile au 
mers ușor. Devenit ad-hoc ca
sier, dumnealui a luat-o1 de la 
capăt. Lua banii, dar nu făcea 
decontările. Acum urmează . să 
restituie banii încasați pentru 
iarba verde. în privința... altor 
„cheltmieli", poate îl vor ajuta 
cei ce i-au dat pe mină chitan
țierele. Asta pentru a se 
cheia, definitiv, socotelile.

în*

Firește
f •

că pe roate 
Dar cum?

Se mai întîmplă și așa. Chemi 
un taximetru acasă. Stația care 
îți va executa comanda este la 1 
km depărtare. Și aștepți. O oră, 
două, pînă cînd Ion Olteanu, șo
ferul mașinii cu nr. 2-B-7903, se 
prezintă și-ți cere... 49 de lei (!) 
pentru cursa pe care n-a făcut-o 
cu tine. Plecînd de ia stație, el, 
om întreprinzător, a mai găsit un 
client. L-a dus acasă, i-a înca
sat banii și „a uitat" să închidă 
aparatul de taxare. N-a uitat 
însă să-ți ceară și ție banii pen
tru cursa efectuată. Dispecera 
de serviciu (Zoe Oprea) ascultă 
răbdătoare reclamația telefonică 
șl te consolează : „Așa sînt ei, 
tovarășe, nedisciplinați. Și noi 
avem greutăți cu ei". Ceea ce 
înseamnă (după propria-i recu
noaștere) că nu toate taxime- 
trele merg ca pe roate !

Poate
amîndouă ?

Fabrica de încălțăminte 
„Arta" din Oradea a doscope- 
rit o soluție originală pentru 
„încălțarea' cumpărătorilor. 
Despre ce este vorba ? Pe
rechile de pantofi restituite de 
clienți, ca urmare a unor de
fecte de fabricație (se des
prind tălpile), intră, așa cum 
e normal, în recondiționară; 
După care sînt retrimise în 
comerț. Pînă aici, totul e bine. 
Necazul e 
narea' se 
lipirea și 
a tălpilor 
lucească.
rată ca înainte. Adică... pur- 
tați. O zi, două, trei — mă rog, 
pînă a pățit clientul danda
naua. O idee ar fi să se 
schimbe soluția. Care din ele? 
Cea de lipit sau cealaltă de... 
rezolvare a problemei ?

altul. „Recondițio- 
reduce, de fapt, la 
lustruirea strașnică 
astfel încît să stră
in rest, pantofii a-

Rubricâ redactata de
Ștefan ZIDARITĂ 
Gheorghe POPESCU 

ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cîțiva deputați. dintre cei mai activi... 
Noua lege a consiliilor populare 
subliniază cu și mai multă tărie a- 
portul hotărîtor al maselor în desfă
șurarea întregii vieți economice și 
sociale locale. Indicarea faptului că 
sesiunile au un caracter public, că 
la ele pot participa cetățenii ce au 
un cuvînt de spus într-o problemă' 
ori alta, ține seama în cel'mai înalt 
grad de necesitățile vieții. Trebuie 
să se înțeleagă că aceste prevederi 
nu au numai o însemnătate politică, 
ci și una practică. Este vorba de o 
chestînne de eficiență socială".

Ca în orice proces viu, apar și în 
acest domeniu al perfecționării sti
lului . de muncă al organelor locale 
aspectele unei acomodări mai difici
le a unor cadre la noile exigențe, la 
noul concept de „conducător local", 
„întărirea răspunderii și a compe
tentei organelor locale se face în 
focul unor vii prefaceri — ne spune 
tov. Tudor Done, secretar al comi
tetului județean de partid. Dacă în 
primele luni după înființarea consi
liilor populare erau mai frecvente 
cazurile unora ce nu înțelegeau că 
stilul modern presupune dinamică, 
operativitate, bazate pe receptivita
te și cunoașterea perfectă a stărilor 
de fapt, acum lucrurile evoluează 
pe un făgaș normal, sănătos. Iar 
dacă se întîmplă ca vreun activist 
din aparatul de stat, la nivel jude
țean ori comunal, să nu fie ca
pabil . să muncească potrivit exigen
țelor în ciuda criticilor făcute ori 
a ajutorului acordat, nu ne rămîne 
altceva de făcut decît să-l înlocuim 
cu un om ce se dovedește activ și 
receptiv la necesitățile dezvoltării 
vieții județene. Evident, nimeni nu 
recomandă metoda înlocuirii din mun
că ca ,pe „panaceu universal". Există 
însă și asemenea cazuri cînd altfel nu 
se poate. Pe drept cuvînt remarca tov. 
Ștefan Panaitiu : „Conducătorul lo
cal a primit mandatul public și tre
buie să țină în mîini, cu pricepere 
și răspundere, frînele acelor treburi 
pentru care a fost desemnat. Și, ori- 
cîte calități ar avea, una i se cere cu 
precădere : șă fie receptiv. Nu este 
vorba, de o calitate obținută de pe 
urma absolvirii unor înalte școli ori 

’ritirstiri-Ăde specialitate,ași»-jin.;», 
președinte al comltetuliiil execuțiv;al cîpal -de capacitatea de a sesiza pro
consulului popular județean, pe 
prim plan se situează operativitatea 
organelor locale, a conducătorilor 
locali, ca expresie a unei receptivi
tăți reale. Evident, aici nu este vorba 
de o chestiune strict temperamen
tală, ci de una ce derivă dintr-o în
delungată experiență și activitate 
desfășurate pe diferite trepte de Con
ducere ale vieții economice județene. 
„Fie că este vorba de reprezentan
tul unei întreprinderi ori de un ce
tățean particular, fie că ți se adre
sează în nume colectiv ori personal, 
el vrea o rezolvare operativă: azi, 
nu mîine. Bunăoară,' există zile pre
cise de audiență. Dar poți să te re
zumi doar la ele ? Uneori întîlnești la 
sediul comitetului executiv oameni 
sosjți din diferite localități, ce soli
cită să stea de vorbă în probleme pe 
care le socotesc a fi arzătoare. Poți 
oare să nu-ți faci timp și pentru ei ?

— Cunoașteți ce se întîmplă după 
audiențe ?

— Evident ! Altfel, care ar fi ra
țiunea audientei ?

Am deschis, la întîmplare, caietul 
de audiențe al tovarășului vicepre
ședinte. 18 aprilie : în audiență a 
fost. prof. Vasile Pricop din Vultu
rești, care cerea sprijin îh rezolvarea 
unOr probleme legate de construcția 
scolii și a căminului cultural. Consi
liul popular comunal dispunea de 
fonduri din contribuție voluntară, de 
forță de muncă, cetățenii erau dor
nici _'să construiască. Oamenii cereau 
sprijin în probleme de documentație 
tehnică, autorizație de construcție și 
unele materiale. A doua zi a ple
cat cu el în comună ing. Doboș Ge- 
ronte de la consiliul popular. în 
urma sprijinului primit, acum și 
școala și căminul cultural funcțio
nează din plin.

— Ați fost personal pe teren să 
verificați vreo sesizare ?

—_Da. Nu de mult am fost infor
mați despre unele necazuri în pro
bleme de interes personal ale unor 
cetățeni din Fălticeni. Ne-am' gîn- 
dit: dacă oamenii au aoelat la noi, 
n-âr fi just să trimitem sesiză
rile tot consiliului nopular orășenesc. 
Așa că m-am denlasat la Fălticeni, 
unde am verificat personal cele cu
prinse, în sesizări și am Stabilit. îm
preună cu comitetul executiv orășe
nesc.’ măsuri corespunzătoare,".

Stăm de vorbă cu tov. Gheorghe 
F'lorescu, secretar al consiliului 
popular județean. Urmărind același 
fir. ne interesăm cum se realizează 
practio accesul cetățenilor la forurile 
județene, cine au fost invitații se
siunilor consiliului popular județean 
și ai ședințelor comitetului executiv 
județean? Parcurgem minutele în
cheiate cu prilejul sesiunilor consi
liului popular județean, și pe cele 
ale ședințelor1 comitetului executiv. 
Rezultă limpede, chiar și din acele 
succinte însemnări, că un mare nu
măr de invitați au adus, alături de 
deputați, o -contribuție valoroasă la 
rezolvarea unor însemnate proble
me. printre care se înscriu sistema
tizarea. gospodărirea si înfrumuse
țarea localităților rurale, aprovizio
narea și deservirea ponulatiei etc.

în 
fost ... ___ ____________
tefesați, care ar fi avut de pro
nunțat un cuvînt greu în fața foru
lui de conducere județean. Bună
oară, la ședința comitetului executiv 
ce a dezbătut problema apărării a- 
vutului obștesc, nu au participat 
directorii O.C.L. Produse industriale. 
O.C.L. Alimentara, T.A.P.L. ; ei 
n-au fost invitați, deși ar fi fost în 
interesul general ca dînșii să parti
cipe. „După cum — continuă secre
tarul comitetului executiv — poate 
că ar fi fost mai eficient dacă prin
tre- invitații la ședința ce a analizat 
stilul de muncă, s-ar fi numărat și 
cîțiva președinți ai unor comisii 
permanente . orășenești, cîțiva pre
ședinți de comitete cetățenești și

Aflat la Suceava, ai posibilitatea 
să. consta ți direct strădaniile unor 
conducători locali, oameni din dife
rite verigi de conducere ale treburi
lor județene, de a-si însuși noul stil 
de muncă cerut de însăși dialectica 
existenței consiliilor populare, și, im
plicit, valoarea pe se atribuie recep
tivității ca trăsătură definitorie. „A 

neapărat 
foaie de 
cetățeni 
din cap 
Lebădă,

fi' receptiv nu înseamnă 
să-ți notezi meticulos pe o 
hîrtie tot ce spun diferiții 
și a da într-una afirmativ 
— ne spunea tov. Teodor 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv ai Consiliului popular județean 
Suceava. Ar fi o Imagine simplifica
toare, dacă nu chiar denigratoare a 
conducătorului local. Eu plasez re
ceptivitatea în contextul strădaniilor 
de a rezolva practic problemele lo
cale, prin asumarea de răspunderi. 
In ceea ce ne privește, am impresia 
că trebuie să mai facem multe pe li
nia unei legături satisfăcătoare cu 
cetățenii. Nu este un secret pentru 
nimeni că a scăzut numărul funcțio
narilor administrativi. Numărul se 
cere înlocuit prin calitate. De aceea, 
ne străduim să găsim forme cît mai 
eficace pentru a cunoaște prompt 
realitățile din unitățile de bază, 
spre a putea interveni la timp și efi
cient.

Aflăm că în județ s-a stator
nicit practica de a se trimite în 
anumite comune colective complexe, 
formate.din specialiști, de obicei avînd 
în frunte cîte un membru al comi
tetului executiv, care analizează ac
tivitatea desfășurată sub toate as
pectele. Ideea de bază este însă nu 
studiul statistic, nu cercetarea în ve
derea elaborării unor studii, ci rezol
varea practică, pe teren.

In acest context, ne-am amintit 
de Relatarea tov. Ștefan Panaitiu, se
cretar al comitetului județean al 
P.C.R. : „Un asemenea colectiv s-a 
întors la Suceava, după ce fusese pe 
teren, într-o comună, mai multă 
vreme. Materialul prezentat comite
tului executiv avea însă un puter
nic caracter constatativ. Nu se pome
nea de rezolvări, de măsuri luate la 
fata locului. In această situație, s-a 
hotărît ca acest colectiv să se reîn
toarcă în comună și să rezolve prac
tic toate problemele ivite".
: u Pentru tov, Gabriel Moroșanu,

blemele, de a se situa în miezul 
vieții, de a înțelege bine și a res
pecta întocmai hotărîrile Și indica
țiile partidului în domeniul de card 
se ocupă".

C. ROMAN

O măsură
rațională de

9

prevedere
O asigurare familială de ac

cidente încheiată la ADAS aco
peră urmările diferitelor acoi- 
dente care se pot întîmplă în 
orice împrejurare oricăruia din
tre asigurați (soț, soție, copii 
între 5 și 16 ani. indiferent de 
numărul lor).

Asigurarea se încheie pe du
rata de 3 luni, iar prima de 
asigurare este de 25 de lei. Pe 
aceeași perioadă se pot încheia 
3 contracte de. asigurare. . .

alte ■ cazuri însă nu au 
invitați oameni direct in-

Pentru iubitorii «porturilor 
de iarnă, Combinatul de In
dustrializare a lemnului din 
Reghin realizează diferite ti
puri de schiuri șl săniuțe. în 
momentul de față se produc 
aici schiuri Turist, Super, 
Campion, Olimpic, Star și
schiuri de fond tip „Săgeata', 
în anul 1969 vor intra In fa
bricație curentă alte două 
noi tipuri moderne de schiuri: 
din lemn de mesteacăn și fi
bre de sticlă și din lemn de 
hicory și lemn indigen.

Oricare dintre aceste artico
le sportive constituie un ca
dou util, binevenit, bine pri
mit de cei care practică 
sporturile de lamă.

Pîinea, prezentă la micul dejun. 
, la prînz și la cină, însoțind aproa

pe orice alt fel de mîncare, consti
tuie pentru alimentația omului un 
„fond" căruia i se suprapun, la in
tervale și în .cantități variabile, a- 
proape toate celelalte alimente. Teh
nologia modernă de panificație asi
gură procesului 
randament cu
București există în prezent 7 între
prinderi de panificație cu peste 20 
de secții, care fac aprovizionarea 
populației cp pîine.

Orice produs alimentar, pentru » 
fi calificat apt de a fi consumat, 
trebuie să îndeplinească trei dezi
derate primordiale : să excludă 
pericolul unei îmbolnăviri, să fie 
hrănitor și plăcut. Ordinea celor 
trei elemente enunțate nu este în- 
tîmplătoare. întrucît cel mai im
portant comandament este „primum 
nori nocere". înțelepciunea populară 
a intuit aceste lucruri atunci cînd 
îndeamnă omul să mănînce pentru

de producție un 
totul deosebit. în

e>

In chenarul roșu
3

purtat-o, a# pe un 
protest «I demnității
— Ia rangul de ano
nimi ai ideii, care 
este suprema biruință 
a. ființei umane, o bi
ruință adesea fără 
autor.

în mintea mea. min
țea adesea prea 
încurcată a unui au- 

■ tor. tipograful — în 
planul culturii noastre
— este tot una cu Co
resi sau S'imion Ște
fan. ctitori vechi de 
cultură, într-o vreme 
cînd slova era tot una 
cu ideea, într-o vre
me cînd tipograf și 
autor era una și ace
eași ființă. Pentru 
mine deci — și nu nu
mai pentru mine, ci 
pentru întreaga uma
nitate — muncitorul 
tipograf este un pa
tron neștiut al cul
turii,, al culturii na-

. ționale și universale, 
un zeu tutelar al 
cărții și al literii, pe 
care lumea nu l-a 
cinstit, pe care lumea 
l-a ignorat prea ade
sea, tocmai fiindcă 
avea zilnic nevoie de 
el, tocmai fiindcă zil
nic. cinstindu-1 prin 
ziar si carte, nu-1 ob-,’ 

• , sqrva. -; Observi bru- . 
tarul , care frămîntă 
pîinea, observi 
rarul care fierb» 
rul. oferindu-ți-1 
forma lui dură și 
presionantă. 
prea bine 
scris cu 
șchioapă ne coperta 
cărții, vezi și desena
torul. notat ne aceeași 
filă, dar nu vezi ti- tat. . au 
pograful. fiindcă 
crema lui condiție — viata pentru _
aceea de culegător de gînd antipopular, an- 
litere — este condiția, tisocial. 
meseriei, este cea mai. să 
cristalină modestie a 
anonimatului muncii.

Este deci o dreptate, 
, o binevenită dreptate 

să-l cinstim, consa- 
crîndu-i o zi; anume, 
ca și altor lucrători, 
meseriași,' truditori, 
gînditori — pe umerii 
cărora . se reazimă 
creația umană, exis
tența societății, iar 
în speță prosperitatea România, 
spirituală a societății protest a fost semnat 

-noastre socialiste. Este ..
tocmai ceea ce fac so- printr-p nobilă auten- 
cietatea noastră socia- tificare _— —
listă, partidul și statul' plecăm azi fruntea, 
nostru, care au hoțărît Dar ce. alt colabora- 
ca această zi a- tipo- toc mai iscusit al cul-

fie-

observi 
autorul 

litere de-o

su-

De ce ? Este prima 
societate, din ordinea 
evoluției umane, care 
a realizat că ideea 
poate fi izvorul lumii, 
izvorul unei noi or
dini sociale, întemeia
te pe dreptate și dem- teră, deci cu ctitorul 
nitate, izvorul unei 
noi așezări a relații
lor dintre indivizi — 
relații scutite de ex- 

. ploatare și de egoism, 
ideea unor noi relații 
între popoare — rela
ții . scutite de domina
ția celui puternic asu
pra celui slab —, 
ideea care este o for
ță a istoriei și 
progresului, 
prin însușirea 
marile mase, _____
încorporată în conști
ința milioanelor care 
formează un popor, 
mai multe popoare, 
marea familie a tutu
ror popoarelor.

Ce colaborator mai 
Iscusit, în această o- 
peră de infinită no
blețe umană, decît ti
pograful, omul care a 
cules în semne gîndi- 
răa fiecărui oopor în 
parte, ajutînd oameni 
și ponoare să se în
țeleagă, să se respec
te. să se prețuiască, 
îndemnîndu-!e să co
laboreze prin însuși 
faptul că materia li- 

; terii.,.e .aceeași ca Ji 
materia celei mâi nd- 
bile idei?

S-au comis, bine-n- 
teles, în decursul is
toriei, și sacrilegii. In 
plumbul fumuriu s-a 
strecurat 
gîndul otrăvit. __
tipografii au fost ade
sea primii care au 
protestat. Au manifes- 

demonstrat. 
și-au sacrificat adesea

ca un

noștri deschid abece
darul, această primă 
carte — gratuită azi 
prin eforturile statu
lui nostru — și, răs- 
foindu-1, se întîlnesc 
cu litera, cu prima li-
ei din vreme, cu Gu
tenberg, cu fenicienii, 
cu elinii și romanii, 
cu lapicidul. cu cali
graful. cu — hai să-i 
spunem pe nume — 
tipograful! Apoi cu 
2 + 2 “ 4, apoi cu E- 
minescu, apoi cu Sha
kespeare, apoi cu 
Marx și Lenin, cu cu- 

deci a vîntul partidului nos- 
numai 
ei de 
numai

a trăi și nu să trăiască pentru a 
mînca. Consumul produselor ue pa- 

. nuicație nu race excepție de ia're
gula enunțată mai sus. Breiennțeie 
unora pentru o piine mare, aloa și 
caldă constituie tot atitea manifes
tări ale plăcerii de a mînca, iară 
nici o grijă pentru eventualele 
riscuri pe care le comportă aceasta 
preferință. Consumul exagerat de 
piine este însă un factor ce predispu
ne la diferite afecțiuni, dintre care 
cred că este suficientă enumerarea 
obezității, a diabetului, a ateroscle- 
rozei și a cariei dentare. Catedra de 
igiena alimentației din Institutul 
medico-farmaceutic din București 
recomandă rații de pîine ce numai 
excepțional, în cazul activităților cu 
cheltuială mare de energie, pot de
păși 500 gr pe zi.

Privind, în perspectiva ultimilor 
10 ani, felul cum a evoluat, sub 
aspectul calității sanitare, industria 
de panificație, apar evidente îmbu
nătățiri, demonstrate de cele pests 
25 000 analize de laborator prelu
crate de Inspectoratul sanitar d». 
stat al municipiului București în 
acest interval. Intre calitatea plinii 
și aceea a făinii din «are a fost 
preparată există o dependență ușor 
de înțeles, trebuind însă făcută pre
cizarea că un procc» de panificația 
bine condus poate remedia, cel pu
țin -
riei

fapt ce va fi apreciat pozitiv de 
către consumatori. Procedeul pre- 
ambalării, introdus și la noi pentru 
crochete, grisine, stics-uri, ar putea 
fi extins pentru început la alte cîte- 
va produse mici de panificație, mal 
cu seamă la acelea care se vînd pe 
stradă. în Capitală, de exemplu, e- 
xistă peste 100 de puncte de vinza- 
re a acestor produse, aparținînd co
merțului sau întreprinderilor produ
cătoare, care însă din cauza unul 
ritm necorespunzător de aprovizio
nare, funcționează defectuos. Chifle
le, covrigii sau cornurile, aduse — 
la un transport — în cantități prea 
mari față de capacitatea de adă
postite a tonetelor, sînt păstrate 
alături de ele. în coșuri neacoperita, 
expuse prafului și, mai ales, ma
nipulării de către cumpărători, care 
și le aleg singuri, umblînd cu mîna 
prin tot coșul. Organele comerciale 
nu instruiesc pe vînzătorî să nu per
mită aceste practici, nu-i sancțio
nează atunci cînd 
gulîle de Igienă.

Deși simplă în 
ma aprovizionării . .
lației ridică multiple aspecte, care 
își așteaptă rezolvarea atît de la 
tehnologii specialiști ai procesului 
de fabricație, cît și de la rețeaua 
comercială care organizează desfa
cerea. Diferitele aspecte ale igieni
zării comerțului cu produse de pa
nificație trebuie analizate cu toată 
seriozitatea de către forurile de re
sort șl' soluționate cît mal operativ, 
în funcție de posibilitățile concreta 
existente. în acest sens, crederii ab
solut necesar ca organele comer
ciale de resort să aplice cu mal 
multă consecventă prevederile 
H.C.M. 1673/1967 privitoare la stabi
lirea regulilor generale de comerț 
și sancționarea contravențiilor,..>..,-3- 
ceste reguli. Poate că ar meri,a 'vă
zut si în ce măsură aceste sancțiuni 
sînt eficiente. Pentru că. dacă ele 
i-ar ustura realmente pe cei care 
le suportă, fără îndoială că abate
rile ar fi mai puțin numeroase. Iar 
respectarea regulilor de igienă ar 
fi considerată o obligație șl nu o 
măsură ce poate fi luată sau nu, 
în funcție de inspirația sau bună
voința lucrătorului respectiv.

Ținînd seama de toate aceste con
siderente. socotim necesară o mal 
strînsă colaborare Intre organele de 
control ale comerțului si cele al» 
Inspectoratului sanitar de stat al 
municipiului. Acesta din urmă va 
Urmări în continuare respectarea 
normelor medico-sanitar» în comer
țul cu pîine, dovedind mai multă 
exigență în această privință. (ȘI fată 
de propriul corp de control care, 
pentru diverse motive, face deseori 
rabat la exigență. —N.R.) De alt
fel, ne permitem să afirmăm că la 
o asemenea concluzie ar trebui’ să 
ajungă, și celelalte . inspectorate sa
nitare din tară, preocuparea lor sus
ținută, exigentă, oglindind, de fapt, 
atenția ■ pe care Ministerul Sănătății 
o acordă acestei probleihe majore.

ei nesocotesc re-

aparență, proble- 
cu pîine a popu-

parțial, unele defecte ale mate
prime. Din păcate, însă, în ca- 
unităților din București lucru- 
nu se petrec întotdeauna, astfel : 
prelucrarea statistică a unor 

date reiese că probele de pîine ne
corespunzătoare sînt de 3 ori mal 
numeroase decît rezultatele care 
indică o făină cu defecte de pani
ficare. Este un raport absolut nesa
tisfăcător dacă ținem seama de fap
tul că organizarea judicioasă a pro
cesului tehnologic poate realiza o 
pîine de bună calitate chiar și a- 
tunci cînd se întîmplă ca unele lo
turi de făină să aibă anumite defi
ciențe.

în drumul parcurs de pîine între 
fabrici și consumatori există însă, 
în cele 
mente 
trebuie 
portul și manipulările spre unitățile 
comerciale de desfacere. Dacă aces
te etape nu pot aduce o îmbunătă
țire a calității produselor, este nea
părat necesar să se acționeze în 
așa fel încît ele să nu contribuie 
în nici un caz la deprecierea lor. 
Or, această obligație nu este întot
deauna respectată. Aspectele la care 
ne vom referi sînt, de altfel, bine 
cunoscute atît organelor de specia
litate, cît și consumatorilor. Pîinea 
se încarcă în lădițe (navete) uneori 
pește capacitatea lor norifială, ajun- 
gind astfel deformată în magazin. 
Dar nu numai atît. La aceasta se 
adaugă insuficiența unor măsuri de 
igienă, al căror rol este primordial 
în comerțul cu produse alimentare. 
Bunăoară, spălarea navetelor din 
material plastic nu este efectuată 
în condițiile care se cer unor am
balaje, ce., vpr, primi produse alim'eii- 
tarcr;: Deși iflți'șprinderue „Titan", 
„23 August" sau „Spicul" au dife
rite aparate și .instalații în acest 
scop, totuși rezultatul final, curățe- • 
nia navetelor, nu este mulțumitor. 
Apoi, diferitele etape de primire și 
predare pe filiera comercială se 
petrec cu prea multe intervenții 
manuale, care sint cu atît mai ne
dorite cu cît pîinea este un aliment 
ce se consumă fără nici o altă pre
lucrare (tratament termic, spălare 
etc). Organele sanitare au aplicat 
numeroase sancțiuni unor lucrători 
din comerț pentru faptul că, deși 
unitățile de desfacere dispun de 
grătare special destinate depozitării 
navetelor cu pîine, totuși acestea, 
sînt adesea găsite așezate pe pavi
mentul încăperilor sau chiar direct 
pe trotuare.

Fără îndoială că una dintre solu
țiile care ar rezolva multe din in
convenientele semnalate ar fi debi
tarea de produse de panificație pre- 
ambalate. Discuțiile purtate pe a- 
ceastă temă intre organele sanitare 
și reprezentanții industriei și corner-, 
tului nu au dus pînă acum la o 
rezolvare a problemei. Considerăm 
însă că ea trebuie căutată în • con
tinuare. Bunăoară, credem că dacă 
pentru început nu poate fi vorba 
de ambalarea tuturor produselor de 
panificație, cel puțin o parte din ■' 
ele ar trebui livrate în asemenea 
condiții. Insistăm asupra acestei 
propuneri cu atît mai mult cu cît 
ambalarea, pe lingă evidenta îmbu
nătățire a regimului sanitar, se în
soțește șl de însemnate avantaje de 
ordin economic. Un ambalaj bine 
conceput poate realiza o relativă 
conservare a produsului, nrelungin- 
du-i sensibil proprietățile Inițiale,

din

mai multe cazuri, unele mo- 
critice, prin care produsele 
să treacă, și anume trans-

. tru, apoi — sau înain-
■ te — cu marile legen- 
. de și cu marea înțe-
■ lepciune a lumii, apoi 
i — sau paralel — ,cu 
, revista și ziarul, prin 
, care ne dă binețe, în

fiecare zi, la chioșc 
sau pe birou, sau în 
bibliotecă, același pri-

• eten tipograf.
Cum să-i mulțu-

■ mim ? Dintre toate o- 
. magiile aleg omagiul
■ unui vechi ctitor de 
. litere, omagiul unui 
, vechi și înfocat prie-
■ ten al culegătorului 

de semne, un om al
, cărui nume se va con-
■ funda cu numele lui 

Macarie sau Coresi — 
,îl.știți — e numele lui..

. Tudor Arghezi. .
'„..Semn cu < semn, 

literă cu literă, mi-ai 
refăcut manuscrisele 
în plumb, oprindu-te 
la punctul meu cu 
punctul, tău și dînd. 
slovelor dezordonate 
linia și simetria unui 
meșteșug de giuvaere. , 
Ai ezitat la ezitările 
mele, te-ai împiedicat 
unde mă împiedecasem. 
eu. ai fost colaborato
rul îndoielii și bănuie
lilor mele. Drezente 
încă pe manuscris".

Azi — adaug eu — 
ești colaboratorul cer
titudinilor mele, al e- 
lanului meu de cuge
tare. acțiune și vis, și, 
tocmai de aceea,, mîi- 
nilor tale li se cuvin 
si acest omagiu pe 
care îl adaug :

„Și de cîte ori mîi- 
nile tale de coșar, 

împotriva murdare de funingeni 
cu ulei pînă la ochi, 
îmi aduceau pe dede
subt... coala mare de 
hîrtie tipărită, eu ți le 
sărutam cu smerenie, 
închipuind, și ți le-aș 
fi sărutat cu adevărat 
dacă nu mă sfiam că 
ai să crezi că am în
nebunit".

Subscriem, de ziua 
ta, sub această neveș
tejită floare de cuvin
te, pe care al 3-o cu
legi.

adesea și 
Dar

Barbu STANCESCU 
medic primar
Inspectoratul sanitar de stat 
București

anțiomenesc 
nu-și croiască 

drum, l-au barat dru
mul cu pieptul, pri
mind adesea în piept 
plumbul, același plumb 
din care se toarnă li
tere. Au făcut-o și la 
.13 decembrie 1918, 
protestînd împotriva 
nedreptății sociale, 
împotriva ideii de ex
ploatare, 
practicii exploatării în 

iar acest
cu sîngele celor uciși.

Ia care ne

grafului să figureze în £
calendarul 
lor noastre 
în chenarul roșu 
prețuirii.

sărbători- ideilor ei de înalt u‘ saroarori manism am fi putut 
obștești, af]a țjecît în ființa a- 

al celuiași bătrîn și tî- 
. năr tipograf ? Copiii

Astă vară. într-o comună 
oltenească, pe un zăduf de 
peste 34 de grade, am în- 

■ tîlnit un cetățean care 
purta căciulă. L-am între
bat :

— Mă nene, nu ți-e cald? 
Dă morții căciula aia jos ! 
E luna lu’ cuptor.

— Ce zi-săși ? Să dau 
căciula jos ? Si dacă-mi 
sparge capul Mărin a lui 
Urzică, mă 
neata ?

— De ce 
capul Marin

— Păi așa 
îmi zise acum vreo trei 
luni: Lisafidre, să treci 
mîine prin fața casei mele 
să-ți dau cu o piatră în cap. 
Eu alt drum n-am. .. ,

— De ce vrea să-ți dea 
cu piatra în cap ?

— Dăund’ să știu eu, că 
n-aveam nimic, de împărțit 
cu el. l-a venit lui așa. 
D-aia port căciulă. Să nu 
mă izbească piatra prea 
rău.

Povestea asta mi-am no
tat-o în carnețel la rubrica 
„curiozități". O întîmplare 
a făcut să poposesc acum 
de curînd pe aceleași me
leaguri. La o primărie co
munală am întîlnit o co
misie formată din juriști, 
profesori, activiști... Comi
sia făcea un studiu în legă
tură cu cauzele litigiilor 
soluționate în acest an de 
către comisiile de ' ~
ciuire și comisiile 
decată de la sate, 
comisie a studiat 
litigiilor în 33 de 
comune ale județului' i 
pectiv. De la 1 ianut

fost înaintate spre soluțio
nare comisiilor de împăciu
ire 3393 de cazuri.

— Și ce concluzii ați țrgs 
în ur ma studiului ? —
m-am interesat.

— Marea majoritate a li-

plătești, dum-
să-ți spargă, 
a lui Urzică ? 
mă amenință.

împă- 
de ju- 

Această 
cauzele 
sate si 

. ’ ’ ’ res- 
r____ 1 ianuarie
1968 șl pînă la data cînd 
am întîlnit eu comisia, au

Prefabricate
pentru
construcții
întreprinderea de prefabricate 

de beton din Galați livrează 
celor interesați stîlpi, • grinzi și 
pane pentru hale industriale si 
chesoane pentru acoperișul ha
lelor industriale. Se pot coman
da la această unitate și panouri 
de fațadă pențru locuință.

Unitățile agricole cultivatoare 
de viță de vie și legume își 
pot procura de aici spalierl pen
tru susținerea viței, precum »i 
prefabricate pentru răsadnițe.

pus smoală pe

lu’ Plică. Dar
a

Au

dă și el în judecată un ve
cin, pentru că acesta are 
în. bătătură un nuc care-i 
umbrește si .lui curtea.

— S-a tăiat nucul ?
— Cine-ți dă aprobare să 

tai un nuc ?

— Așa da. Se schimbă 
situația... Alte cauze ?

— Marin a lui Stata i-a 
spus lui Vasile a lui Sobaru 
că: „Iți dau eu ție!", că 
ultimul n-a vrut să recu
noască faptul că acum 8

comuna vecină s-a adresat 
lui Gheban, care-i este și 
cumnat, cu următoarea in
jurie : „Te fac eu pe tine..."

— Ce-a avut cu el ?
— Gheban s-a lăudat in 

fața unor tovarăși de la

DE CE PURTA CĂCIULĂ
CHIAR Șl VARA

' tigiilor sînt niște copilării. 
Ioana Iordăchescu cheamă 
în fața comisiei de împă
ciuire pe soții Girălescu 
pentru că aceștia trec prin 
fața casei ei rîzînd ori ini? 
bufnați, de unde recla
manta a dedus că ei o jic
nesc.

Grigore Niculae și-a dat 
în judecată vecinul, pe Du
mitru Preda, pentru că a- 
cesta s-a uitat urît la el.

— Cum s-a soluționat li
tigiul ?

— Dumitru Preda și-a 
cumpărat ochelari fumurii. 
De cîte ori trece prin drep
tul lui Niculae Grigore și-i 
pune la ochi și astfel recla
mantul nu-i mai poate dis
tinge răutatea din priviri... 
Unu’, Dumitru Nedelea, îsi

foileton de Nicuță TÂNASE

............... ............ ........  ...............

— Atunci ? Nucul cînd 
își întinde umbra și în 
curtea reclamantului, dimi
neața, la prînz, ori spre 
asfințit ? \

— Aproape de asfințit.
— Asta e grav. S-a solu

ționat problema ?
— Nu. Litigiul a fost mu

tat la tribunalul județean.
— Si ei cred că pot avea 

cîștig de cauză la tribuna
lul județean ? Poate acest 
tribunal să interzică asfin
țirea soarelui ?

— Ajung la Tribunalul 
Suprem.

ani a făcut nuntă cu un 
petromax împrumutat de la 
el. Unul susținea că elec
trificarea comunei s-a făcut 
acum 8 ani, iar celălalt, 
acum 9 ani. Marin, fiind 
mai sigur că a împrumutat 
petromaxul de la Vasile 
acum 9 ani, i-a zis : „ți-arăt 
eu ție".

— Comisia a stabilit care 
a avut dreptate ?

— Da. Electrificarea s-a 
făcut acum 9 ani. Cel cu 
petromaxul împrumutat 
n-avea dreptul să-i zică 
asa... Laie a lui Tunsu din

București că piatra care 
indică kilometrajul este in 
fața porții lui. Adevărul 
este că piatra kilometrică 
este la hotarul dintre cele 
două gospodării... Iconia lui 
Dovlecel i-a zis băiatului 
lui Zgîndărici: „dar-ar
Dumnezeu să rămîi lat"!

— De ce i-a zis așa ?
— Cică băiatul lui Zgin- 

dărici i-a mînjit clanța de 
la. poartă cu smoală.

— Si el a 
clanță ?

— Nu. A . _____
băiatul lui Zgîndărici 
venit ultimul acasă, 
cerut mutarea procesului la 
județ.

— Va ajunge și la Su
prem ; trebuie să afle cine 
a pus smoală pe clanță.

Mi-am adus aminte de 
zăduful de astă vară și de 
omul cu căciulă. In studiul 
comisiei am găsit și acest 
litigiu. Cel întîlnit de mine 
s-a plîns comisiei că a fost 
obligat să poarte toată vara 
căciulă, că încă nu i-a dat 
cu piatra în cap, iar cel 
care trebuia să-i dea cu 
piatra în cap s-a plîns și 
el comisiei că primul nu i-a. 
creat condiții pentru a-i da 
cu piatra în cap.

Cam astea sînt motivele 
de judecată ale unora.

P.S. Lăsînd la o parte
■ gluma, vă redăm mai jos 

un fragment din studiul 
făcut de acea comisie în
tâlnită de mine întâmplător:

„In perioada 1 ianuarie— 
1 septembrie 1968 au cerut 
proces-verbal comisiilor de 
împăciuire pentru a se a- 
dresa la tribunal un număr 
de aproape 2000 oameni din 
cele 33 de comune anali
zate. Dar să presupunem că 
numai jumătate dintre ei 
au înaintat acțiuni în tri
bunal și vom vedea ce con-

■ secințe au aceste procese 
dacă analizăm timpul pier
dut. Astfel, la 1 000 de 
procese, cu cîte 4 mar
tori fiecare (2 ai reclaman
tului si 2 ai pîrîtului), cu 
3 înfățișări, la fiecare în
fățișare pierzîndu-se o zi 
de om, rezultă un număr 
de circa 19 000 zile. Dar 
cifra acțasta. ar crește e- 
norrn de mult dacă am 
face calculul timpului pier
dut cu soluționarea litigii
lor de către comisiile de 
împăciuire și comisiile de 
judecată".
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în urma unei banale întrebări : 
„Cum 1 A căzut ? De ce ?“, 
fruntea directorului comercial 
F.M.U.A.B., Valeria Cismașu, 
imprimat o cută adîncă. Eram de
față la convorbire, cînd de la celă
lalt capăt al firului cineva dădea, 
T'Obabil, explicații. A pus apoi re
ceptorul în furcă și a început dis
cuția cu vădită amărăciune :

— E vorba de un borwerk, aproa
pe gata, căruia mai trebuia să i se 
monteze doar masa. După o prelu
crare migăloasă și costisitoare, scula 
a scos la iveală o dată cu ultimul 
șpan o fisură șl masa a devenit... 
rebut. S-a amînat încheierea ciclu
lui tehnologic al ' borwerkulul cu 
cinci zile.

Această piesă șl multe altele, cu 
vicii ascunse, sînt turnate la uzina 
„23 August" și la Uzina construc
toare de mașini Reșița. Din piesele 
livrate pînă acum de uzina „23 Au
gust", 11 la sută cu fost rebutate. 
Adăugind cheltuielile cu remanie
rile se obține o pierdere grea 
pentru prețul da 
trei uzine : 3,5
milioane lei. în 
plus, intervine și 
risipa de timp, 
care la F.M.U.A.B. 
a ajuns în acest 
an la 48 000 ore 
uzinaj. 
afară 
parea inutilă 
capacităților 
producție, 
pierderile prin re- 
buturi, remanieri 
șl din timpul de 
lucru, a mai apărut și o altă conse
cință : s-a redus cu circa 15—16 zile 
decalajul ce trebuia în mod normal 
asigurat între principalele faze de 
producție. A devenit un sistem ca în 
primele două decade ale unei luni să 
domnească acalmia, pentru ca în ul
tima să se dea „asaltul" pentru rea
lizarea a 80 la sută din volumul pro
ducției planificate. în aceste condiții 
are de suferit și calitatea unor piese 
și repere, iar activitatea financiară a 
uzinei nu se poate îmbunătăți pe mă
sura cerințelor, a efortului colectivu
lui de a mări beneficiile și acumulă
rile vărsate la bugetul statului.

Ne-am mai notat că din lipsa deca
lajului amintit, a pieselor turnate de 
bună calitate, unele repere forjate și 
materii prime în valoare de aproape 
trei milioane lei, în mare parte din 
import, stau în stoc supranormativ. 
Pentru creditele ce acoperă din 
punct de vedere financiar stocu
rile respective s-au plătit în a- 
cest an dobînzi de aproape 200 000 lei. 
Efectul negativ s-a dublat prin apari
ția unui subnormativ, în faza pro
ducției neterminate, ceea ce înseam
nă că la montaj se află mai puține 
produse decît s-a prevăzut în plan. 

' Numai eforturile deosebite ale 
F.M.U.A.B. — care a impulsionat fi
nisarea unor mașini unelte, le-a li
vrat rapid beneficiarilor — au putut 
să asigure un nivel corespunzător 
producției marfă vîndută și încasată, 
să prevină restantele la îndeplinirea 
acestui indicator esențial al activității 

. economice.
...Iată-ne la uzina „23 August" din 

Capitală, pentru a încerca să depis
tăm cauzele acestor perpetue rebu- 
tări. Cu un vădit simț autocritic, 
șeful secției calde, ing. Mircea Dră- 
gulin, ne-a făcut cunoscute cîteva de
ficiențe de natură organizatorică in
ternă, care facilitează apariția re
buturilor. Pînă acum, prin măsurile 
aplicate, s-a reușit mai ales să se 
obțină un plus de producție. 
Este un succes. Dar, cui se datorează 
rebuturile și eficienta calitativă 
necorespunzătoare a producției 
ției ?

— Realitatea este — ne-a 
tov. Drăgulin — că la noi nu i 
plică decît pe scară mică cele mai 
moderne metode de turnare. De pil- 

. dă, dacă s-ar asimila în țară pro
ducerea furanului am putea reduce 
nu numai frecvența rebuturilor, dar 
am și diminua substanțial adausurile 
de turnare, cu repercusiuni dintre 
cele mai favorabile asupra economiei 
de metal. Procentul de rebuturi ar 
putea fi, de asemenea, cu 10 la sută 
mai mic. dacă am avea asigurat pra
ful de cărbune în cantitățile nece
sare.

Praful de cărbune nu se, aduce de 
peste „mări și țări", ci se produce la 
UREMOAS unde funcționează o 
instalație care prepară acest mate
rial. Importul ei a costat bani grei, 
dar instalația nu este folosită la în
treaga sa capacitate, funcționînd 1—2 
zile într-o săptămînă. Atît este nece
sar pentru acoperirea nevoilor pro
prii. Conducerea UREMOAS nu 
ia însă în considerație cerințele unor 
eventuali beneficiari. _Nu mărește 
producția de praf de cărbune întru- 
cît aceasta nu este avantajos pentru 
ea! Ar mai fi necesari —' pentru a 
satisface cerințele uzinei „23 August" 
— trei (?!) muncitori. Se susține de 
UREMOAS că s-ar umfla numă
rul mediu scriptic al salariaților și, 
deci, s-ar raporta o productivitate a 
muncii pe total mai mică. Dovedind 
o atitudine stranie asupra necesității 
de a satisface prompt cerințele bene
ficiarilor, ale economiei naționale, 
«onducerea acestei uzine refuză în-

cost al aces-

ancheta

cheierea contractelor de furnizare a 
prafului de cărbune. Fapt este că a- 
cum — deși uzina „23 August" își 
ambalează și transportă singură pra
ful de cărbune — întreprinderea 
bucureșteană nu-și poate acoperi 
decît 25 la sută din necesar. Cum pot 
fi judecate toate aceste... relații, dacă 
ținem seama că atît UREMOAS 
cît și uzina „23 August" fac parte din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini ?

Spuneam însă că la uzina „23 Au
gust" se cunoaște ce trebuie între
prins în vederea reducerii și înlătu
rării rebuturilor ; numai că interven
țiile respective se lasă prea mult aș
teptate. Pentru depistarea la timp a 
majorității defectelor „ascunse" s-a 
inițiat înființarea unui atelier care 
»ă execute eboșul pieselor turnate. 
Nimeni nu ne-a putut explica de ce 
măsura s-a aplicat doar pe jumătațe, 
atelierul neputînd prelucra decît 50 
la sută din piesele ce se livrează la 
F.M.U.A.B. Trebuie să precizăm, însă, 
că nici această sarcină nu este reali
zată decît global — în tone — prefe- 

rîndu-se
__________ mari, cu ■■MBasaiMKn crărl

ne,

Dar, în 
de ocu-

a 
, de 

’ 'de
economică

încă
sec-

spu.s 
se a-

în deplină 

concordanță 
cu interesele

cooperatorilor
Proiectul de lege pri

vind impunerea venituri
lor realizate din activități 
agricole a fost primit cu 
interes de țăranii coope?: 
ratori din județul Dolj, 
în dezbaterile care au loc 
la sate ei își exprimă 
acordul deplin cu preve
derile noului proiect fă- 
cînd, în același timp, 
propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea lui.

Cooperativizarea agri
culturii a deschis largi 
perspective de dezvol
tare economică și socială 
a satului, de îmbunătă
țire a condițiilor de viață 
ale țărănimii. Sprijinul 
statului acordat coopera
tivelor agricole este vizi
bil la tot pasul. Coopera
tivele agricole din jude
țul nostru au la: dispoziție 
3 270
1

Așa e drept 
impozitul să fie

©

pe măsura veniturilor

piesele 
prelu- 

mal puți- 
care nu 

dau atîta bătaie 
de cap. Credem 
că conducerea u- 
zinei și forul de 
resort nu pot să 
se declare satis
făcute de această 
stare de ' lucruri 
care dăunează 
bunel colaborări 
cu F.M.U.A.B.

Uneori, însă, nici F.M.U.A.B. nu-și 
respactă cu promptitudine obligațiile 
ce-i revin față de uzina „23 August". 
Pentru ilustrare prezentăm cazul unei 
mașini-agregat de găurit corpuri de 
ventil. Obiectiv din planul de inves
tiții al acestui an, mașina, care tre
buia să se afle la uzina ț,23 August" 
pe data de 30 septembrie a.c., în ciu
da tuturor asigurărilor, va fi li
vrată doar către mijlocul lunii 
decembrie. Cauza : F.M.U.A.B. „a 
omis" să comande chiar la uzina „23 

, August" turnarea a două elemente de 
batiu. Consecința : s-a pierdut eco
nomia de circa 1 000 ore manoperă, 
scontată de beneficiar pentru această 
perioadă. Se dovedește o dată mai 
mult că rolul F.M.U.A.B. — ca bene
ficiar — este la fel de important ca 
și cel al furnizorilor.

Se vede limpede că neajunsurile 
colaborării ,și cooperării dintre în
treprinderile constructoare de ma
șini nu se datorează, întotdeuna. u- 
nor cauze obiective, de neînlăturat, 
că ele țin mai degrabă de spiritul de 
răspundere al furnizorilor și benefi
ciarilor, de seriozitatea cu care aceș
tia privesc obligațiile înscrise în con
tractele reciproce pe care le încheie. 
Pentru neîndeplinirea acestor obliga
ții, de vină sînt adeseori concesiile re
ciproce, nerespectarea riguroasă a dis
ciplinei contractuale, a calității și s’or- 
timentației stabilite. Este de necon
ceput să se mai admită asemenea ma
nifestări ce umbresc activitatea fruc
tuoasă a întreprinderilor amintite și 
provoacă tensiuni în creșterea efi
cientei lor economice.

Corndliu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)

tractoare, aproape 
semănători, peste 

combine și alte ma- 
și utilaje agrico- 

De asemenea, ele 
primit, în me- 
cîte 211 kg îngră-

au 
die, 
șăminte chimice la hec
tar. Pentru combaterea 
diferiților dăunători nu
mai în 1968 s-au acordat 
fonduri de la stat în va
loare de peste 10 300 000 
lei. în acest an coopera
tivele agricole au primit 
.credite pe termen iung 
de peste 70 milioane lei. 
Prin contribuția directă a 
statului. în cadrul jude
țului s-a amenajat pentru 
irigat o suprafață 
peste 44 000 ha. 
vine în sprijinul 
rativelor agricole 
portante cantități 
minte din soiuri de mare 
productivitate. material 
săditor pomicol și viticol, 
animale ■ de rasă, con
strucții, mașini, utilaje și 
altele.

Munca harnică a țără
nimii. alături de sprijinul 
multilateral acordat de 
stat au dus la sporirea 
an de an. a producției 
și a veniturilor. De ase
menea, averea obștească 
a cooperativelor agricole 
a crescut la peste 1,1 
miliarde lei. iar venitu
rile cooberatorilor și ni
velul lor de viață au sno- . 
rit fată de anii anteriori. 
Așa se face că volumul 
mărfurilor desfăcute prin 
comerțul socialist se ridi
că la peste 2 miliarde lei. 
Bunuri de folosință înde
lungată au pătruns în 
cantități tot mai mari la 
sate. Pentru dezvoltarea 
și crearea- condițiilor bu
nei desfășurări a învăță- 
mîntului. în acest an s-au 
alocat peste 157,7 milioa
ne lei. iar pentru ridica
rea nivelului de asistentă 
sanitară — peste 201,6 mi
lioane lei.

Pentru toate 
țărănimea va trebui 
contribuie 
eu

dispare această „cauză a cauzelor ?" 
Aici, dominantă este producția de 
serie mare sau mică. Așa cum era 
de așteptat, în nominalizarea pro
ducției nu s-au întîmpinat greutăți, 
începutul lunii decembrie a găsit 
întreprinderea bucureșteană cu toată 
producția trimestrului I 1969 nomi
nalizată. (O precizare este necesară: 
Uzina de pompe lucrează cu repar
tiții trimestriale, nu anuale). S-au 
primit, de asemenea, repartiții inte- ’ 
grale la unele poziții de materii, 
materiale și subansamble, cum ar fi 
motoarele electrice și termice. Me
rită, de asemenea, subliniată străda-' 
nia colectivului acestei uzine în
dreptată în direcția menținerii de
calajului cîștigat între diferite sec
toare de producție. Bunăoară, între 
sectorul de turnătorie și cel de pre
lucrări s-a creat de pe acum un de
calaj de 45—60 de zile, ceea ce va 
permite ca în fluxul de fabricație 
să nu se înregistreze goluri de pro
ducție.

Progresele în pregătirea producției 
anului viitor, la uzina de pompe, 
sînt evidente. Regretabil este însă 
faptul că consolidarea acestor pro
grese este timidă, departe de cerin
țele și exigențele reclamate de 
buna pregătire a fabricației anului 
viitor. Constatarea ne este confir
mată de discuția avută cu tov. Ni- 
colae Stoica, directorul comercial 
al uzinei, fată, pe 
purtat :

— Vă mulțumește 
pregătirii producției

— Progresele înregistrate față de

scurt, dialogul

stadiul actual al 
anului 1969 ?

de 
Statul 
coope- 

cu im- 
de se-

acestea, 
să 

proporțional 
veniturile realizate in-

dividual la dezvoltarea 
societății. In vederea în
făptuirii principiilor de 
echitate socială din do
meniul impozitelor, potri
vit indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 19 iu
nie a.c. s-a elaborat ac
tualul proiect de lege 
privind impunerea veni
turilor realizate din acti
vități agricole. Se știe că, 
potrivit sistemului actual 
de impunere, sursele a- 
gricole ale cooperativelor 
au fost supuse unui im
pozit ’ fix pe hectar, in
diferent de modul de fo
losință, Neajunsul princi
pal al actualului sistem 
de impunere îl constituie 
faptul că nivelul impozi
tului nu corespunde mă
rimii venitului, rămînînd 
același, în funcție de su
prafața deținută, indife
rent de venit. Aceasta a 
dus la disproporții în ce 
privește sarcinile finan
ciare ale diferitelor coo
perative fată de venitul 
realizat. în timp ce la 
cooperativa agricolă „1 
Mai“-Băileștl impozitul 
stabilit reprezintă, 4 la 
sută din venitul realizat 
la cooperativa din Căciu- 
latu, datorită veniturilor 
la hectar mai reduse, im
pozitul reprezintă 9 la 
șută din venit. . Aceeași 
comparație se poate face 
și între cooperativa agri
colă Scăești, care plăteș
te 13 la sută impozit, în 
timp ce cooperativa agri
colă Ișalnița plătește nu
mai 4 la sută, deși la 
prima unitate retribuția 
unei zile de muncă este 
cu 13,24 lei mai mică de- 
cît la cea de-a doua. Cu 
alte cuvinte, unitățile, cu 

. un venit mai mare su
portă o cotă mai redusă 
de impozit, iar cele cu un 
venit mai mic o cotă 
mult mai ridicată. Dezba
terile care au avut loc 
in comunele si coopera
tivele din județul nostru 
ne-au întărit și mai mult 
convingerea că principiile 
actualului proiect sînt 
juste, impozitul stabilin- 
du-se proporțional cu ve
nitul realizat.

Pentru îmbunătățirea 
unor prevederi ale aces
tui important proiect de 
lege si tinînd seama de 
situația din cooperativele 
din județul nostru, con
sider necesar că ar fi in
dicat ca termenul de re
gularizare a impozitului 
definitiv cu bugetul sta
tului să fie 1 martie și 
nu 1 februarie, cum este 
prevăzut în proiectul de 
lege.

Gheorgha DINDERB 
președintele Uniunii 
județene a cooperati
velor agricole 
de producție Dolj

consolidate, te- 
mai ales din 
aprovizionării

anul trecut trebuie 
rite de incertitudine, 
unghiul de vedere al 
tehnico-materiale.

— Punctul nevralgic 
ca atare, neasigurarea 
diții a aprovizionării 
riale ?

— în mare măsură, 
alți ani anteriori, 
nerală' de utilaj 
minier din Ministerul 
Construcțiilor de Mașini, de care a-

îl constituie, 
în bune con- 
tehnico-mate-
da. Ca și <în 
Direcția ge- 
petrolier și 

Industriei

să 
la

Aproape 400 de cooperatori din 
comuna Drăgănești-Vlașca, județul 
Teleorman, au dezbătut zilele trecute 
într-o adunare proiectul noii legi 
privind impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole. în cadrul 
adunării a fost remarcat faptul că 
dintotdeauna cooperativele agricole 
s-au bucurat de un multilateral spri
jin din partea statului. în această 
direcție. R. Radu, președintele coo
perativei, az arătat pă, de la în
ființare, cooperativa a beneficiat 
■de oredite pe termen lung în valoare 
de 1,6 milioane, a primit pînă acum 
peste 1 000 tone îngrășăminte, s-a 
bucurat de îndrumarea specialiștilor 
plătiți de stat și de-- ajutorul celor 
28 de tractoare care lucrează în coo
perativa respectivă. Toate acestea, 
la care s-fa adăugat hărnicia oame
nilor, au dus, implicit, la creșterea 
veniturilor cooperativei, ale coopera
torilor. Cel mai elocvent exemplu, a 
spus Vorbitorul, îl constituie evolu
ția de la an la an a producției, cu
prinsă nu numai în statistica coope
rativei, ci și în creșterea substanțială 
a nivelului de trai al cooperatorilor. 
Dacă în 1965 din cultura cerealelor 
șl plantelor tehnice și legumicultura 
au fost obținute venituri în valoare 
de 3,5 milioane, în 1968, din aceleași 
culturi, cu toată seceta care a existat, 
veniturile cooperativei au crescut la 
5,1 milioane. Au sporit 
repartizate la zi-muncă.

Apreciind realismul 
baza noului proiect de _ . 
ratorul Florea Găină a relevat faptul 
că acesta are menirea să reașeze, 
după cum se cuvine, impunerea pe 
veniturile agricole, în mod diferen
țiat Dacă noi beneficiem de nume
roase înlesniri pe care le face statul 
agriculturii cooperatiste, de o întrea
gă rețea de școli.’ spitale și multe

și venituri!®

care stă la 
lege, coope-

altele, e firesc, a spus vorbitorul, să 
contribuim și noi corespunzător 
cu venitul fiecăruia, la cheltuielile 
statului.

Impunerea în raport cu veniturile, 
atît pentru cele obținute din coope
rativa agricolă cît și pentru cele de 
pe lotul personal, a spus cooperato
rul Andrei Capse, înseamnă de fapt 
o recunoaștere a diferențelor de posi
bilități existente între un cooperator 
și altul, între o unitate agricolă și 
alta. Nu este nedrept, de exemplu, 
ca un cooperator care lucrează în- 
tr-un sector ce-i permite să obțină 
venituri de 20—30 mii «ă plătească 
un impozit egal cu al unui coopera
tor care lucrează în alt sector, unda 
nu realizează venituri așa de mari. 
Deci impozitul să fie pe măsura 
veniturilor fiecăruia.

„Discutarea în mase a noului pro
iect de lege, cu care mă declar întru 
totul de acord, a spus brigadierul 
Marin Marciu, dovedește încă o dată 
înaltul democratism al societății noas
tre. Principiile acestui proiect dife
rențiază în mod echitabil impozitele 
în funcție de venituri. E firesc să fie 
așa, pentru că șl noi trebuie să par
ticipăm, fiecare după venitul Iul, ca 
și salariațil, la dezvoltarea continuă 
a economiei naționale. In același 
sens, al deplinei aprobări a nou
lui proiect de lege au mai vor
bit în cadrul adunării și coope
ratorii Gh. Asan, Ancu Glăvan, Gh. 
Oprinja, Alexandrina Dragne. Ion 
Ciumplea, Alexandru Micu. care au 
evidențiat ajutorul substanțial acor
dat de stat țărănimii, șl-au expri
mat încă o dată totala adeziune la 
politica economică realistă a parti
dului și statului.

Alexandru BRAD
corespondentul *,Scîntell*

De ce aprobăm
și susținem proiectul

Măsurile luate în decursul anilor 
de către partid și guvern în vederea 
dezvoltării agriculturii au avut ca 
urmare obținerea de rezultate tot 
mai bune în producția agricolă. Co
operativa agricolă din Călușer, de 
exemplu, a primit credite bancare 
în valoare de aproape 1 milion lei, 
pe care le-a folosit în scopuri pro
ductive. De asemenea, în acest an 
a primit 121 tone îngrășăminte chi
mice. Datorită acestui ajutor am 
obținut producții superioare față de 
trecut. Producția de orz s-a ridicat 
la peste 2 000 kg la hectar, față de 
o recoltă medie de 1 340 kg la hec
tar, cît s-a obținut în anul trecut. 
La o altă cultură cu pondere mare 
în cooperativa noastră, sfecla de 
zahăr, am obținut anul acesta un 
spor de producție de 5 600 kg, la 
hectar față de cel planificat.

Aceasta a dus la creșterea veni
turilor cooperativei și ale coopera
torilor. Impozitul agricol, plătit de 
cooperativele agricole de producție, 
a fost .însă stabilit în funcție 
de suprafața de teren și de zona de 
fertilitate. indiferent de mărimea 
veniturilor obținute. Acest sistem 
de impunere nu permitea o justă 
diferențiere în raport cu veniturile, 
în anul 1967 cooperativa noas
tră a plătit un impozit ce repre
zintă 7,17 la sută din venitul reali
zat. în același timp, cooperativa a-

depășim planul cu cel puțin 15 
sută. Or, în condițiile fundamen

tării cu rigurozitate a sarcinilor de 
plan, noi trebuie să avem asigurată 
și o bună aprovizionare tehnico-ma- 
terială. Din păcate. în acest dome
niu, direcția generală nu ne acordă 
tot sprijinul cuvenit. Se dau 
repartiții la întîmplare. La ora actu
ală (9 decembrie — n.r.) nu ni s-au 
asigurat repartiții decît pentru 32 la 
sută din necesarul trimestrului întîi 
1969. Cînd o să primim restul, nu

Baia de Arieș. De 2 000 de ani se scurmă aici mă
runtaiele pămîntului pentru a se scoate la supra
față metalele neferoase. Dacă scopul a rămas ace
lași, în schimb mijloacele de atingere a lui s-au 
modificat mereu, evoluînd spre perfecțiune. Ni
ciodată, jnsă, continua modernizare a tehnicii mi
neritului nu a dat rezultate atît de promițătoare 
ca în ultimii ani. Pămîntul nu-și dezvăluie ușor 
tainele. Efortului statului de a dota întreprin
derea minieră Baia de Arieș cu noi instalații și 
utilaje i se adaugă munca avîntată a minerilor, 
priceperea, tenacitatea lor de a extrage și da eco
nomiei cantități cît mai mari de metale neferoase.

...Din cabinetul directorului întreprinderii mi
niere Baia de Arieș, tov. loan Giura, se vede bine 
profilul instalației de flotare a minereurilor. Aici, 
continuîndu-se efortul început în subteran, roca și 
metalul se separă distinct, prin intermediul teh
nicii și chimiei.

— întreprinderea noastră, care unește mai multe 
exploatări miniere, preciza directorul, a luat ființă 
în această primăvară. Rațiunea creării ei constă în 
unirea eforturilor minerilor de pe rîurile Ampoî și 
Arieș, pentru a spori cantitatea de minereu ex
tras — care să fie prelucrat în instalația ce o ve
deți, dar în condiții avantajoase, rentabile. Pro
blema rentabilizării producției nu e nouă pentru 
noi. In acest domeniu primul pas viguros, hotărît 
l-am făcut abia anul trecut, cînd am diminuat ni
velul pierderilor cu peste 5 milioane lei. Anul 
acesta, am țintit mai departe. în 11 luni am rea
lizat economii de peste 7 milioane lei. Astfel, 
in 2 ani s-a redus dotația cu circa 13 000 000 lei. 
Rezultatele se datoresc, atît valorificării largi a posi
bilităților de a extrage din rocă metalele prețioase 
cu cheltuieli, cît mai mici, cît și organizării judi-

tribuna experienței
înaintate

gricolă din Ernei, în condiții de te
ren mal avantajoase și cu un venit 
mai mare 
pozit ce 
sută din 
seama de 
tul de lege cu privire la impozitul 
pe veniturile din activități agricole 
se renunță la sistemul impunerii pe 
hectar și se adoptă sistemul impu
nerii pe venit* așa cum este echita
bil.

Beneficiarii veniturilor impozate 
sîntem noi cooperatorii. Este deci 
bine să se aplice principiul impu
nerii individuale, a fiecărui membru 
cooperator, în raport cu veniturile 
obținute. Reflectînd grija .statului 
pentru cei bătrîni sau suferinzi, pro
iectul de lege prevede să nu fie su
puse impozitului pensiile și ajutoarele 
plătite membrilor cooperatori și nici 
veniturile anuale de pînă la 1 000 lei. 
Este dreaptă această prevedere ! Eu, 
ca și toți țăranii cooperatori de la 
noi, socotesc modul cum se prevede 
așezarea impozitului pe venitul din 
producția agricolă foarte just șl de 
aceea îl susținem.

loan ORBAN
membru al cooperativei agricole 
Câlușer, județul Mureș

realizat a plătit un im- 
reprezintă numai 4.3 la 
venitul total. Tinîndu-se 
aceste aspecte, în proiec-

parțlne și uzina noastră, emite re
partiția beneficiarilor produselor 
noastre, dar nu ne asigură materiile 
prime și materialele necesare.

— Cu alte cuvinte, în mod formal 
s-au încheiat contracte cu beneficia
rii produselor dumneavoastră, știind' 
că într-o însemnată măsură nu aveți 
din ce să le onorați ? Ce întreține 
acest formalism în pregătirea pro
ducției viitoare, prin prisma asigu
rării aprovizionării 
riale ?

— Ca 
tracte 
mestru
după restantele din acest an și plusul 
de marfă contractată față de plan,

tehnice-mate-

să 
ar 
al

realizăm 
trebui ca 
anului

planul la con- 
i în primul tri- 
viitor, judecind

știm. Cert este că în fiecare trimes
tru se repetă aceleași deficiențe în a- 
provizionare. Se spune că nu există 
disponibilități de materii și mate
riale. Inexact. Se găsește materie pri
mă suficientă numai că ea este repar
tizată prost : in unele locuri cu ne
miluita, în altele cu... țîriita. Bine 
ar fi dacă forul nostru tutelar ar 
răspunde mai prompt și mai ferm la 
solicitările uzinei. In acest an am 
primiț mâi bine de jumătate din re
partiții în afara termenelor legale. 
Pentru 20—30 la sută din necesarul 
de materii și materiale n-am primit 
deloc repartiții.

— în concluzie, veți îndeplini sau 
nu sarcinile producției anului viitor?

— Creșterea cu 21 Ia sută a pro
ducției în anul 1969 față de acest an 
trebuie să fie realizată fără discuție. 
Este vorba de o sarcină de plan 
fundamentală,' iar îndeplinirea ei nu 
trebuie să comporte îndoieli. Pentru 
aceasta, desigur, nu vom merge pe 
linia minimei rezistențe adică : nu 
primim repartiții — nu ne aprovizio
năm și. ca atare, nu fabricăm. Cu
nosc bine colectivul întreprinderii și 
sînt convins că vom ataca din plin 
fabricația anului ’69.

★

încheierea anului *nu trebuie privi
tă doar ca un moment calendaristic, 
ca un prilej de bilanț al unei acti
vități, al unei perioade de plan. In 
timp ce scriptele contabile fac totalul 
producției, al cheltuielilor și benefi
ciilor, fabricația își continuă pulsul 
normal, consemnînd în primele zile 
ale anului viitor cele dintîi rezultate 
— dar în conformitate cu prevede
rile planului de stat. Sensul, cota și 
amploarea lor vor depinde indiscu
tabil de buna pregătire a producției 
din toate punctele de vedere : no
minalizarea sarcinilor, asigurarea 
documentației, a bazei tehnico-mate
riale. însemnătatea acestor factori 
trebuie să fie limpede, atît pentru în- • 
treprinderi, cît și pentru forurile lor 
de resort din M.I.C.M. întreprinde
rile. direcțiile generale, printr-o 
conjugare a eforturilor lor, astfel 
ca să intre în noul an — cînd sarci
nile cresc pe toate planurile — cu 
toate condițiile asigurate pentru o 
producție ritmică, de înaltă eficiență 
și rentabilitate.

i

cioase a muncii prin introducerea șl folosirea cu 
randamente superioare a tehnicii noi.

Succesele sînt reale, deși în urmă cu cîțiva ani, 
la Baia de Arieș pierderile-persistau neclintite ca 
și munții din jur. Rentabilizarea părea o fantezie, 
un țel imposibil de atins. Și iată că azi, părerile 
unora care susțineau că despre rentabilizare se 
poate vorbi de-abia peste 10 ani, au fost infirmate 
de practică. în curînd, prin efortul propriu al mi
nerilor și specialiștilor — dublat de intervenția 
Ministerului Minelor în tratarea unor probleme 
mai delicate ale întreprinderii — se va putea 
spune că la Baia de Arieș se obțin beneficii reale, 
că exploatările se vor încadra întru totul în rit
mul viguros de eficiență caracteristic întregii eco
nomii naționale. Convins de ideea rentabilizării șl 
documentat asupra tuturor surselor, mari și mici, 
de a obține cît mai multe economii, inginerul'-șef 
al întreprinderii, tov. Sever Jurj, ne explica :

— Factorul hotărîtor care a dus la realizarea de 
economii și care ne permite ' să valorificăm, în 
continuare, rezervele interne este creșterea pro
ductivității muncii. Iar căile folosite constau în 
mecanizarea unor operații în abataje, introducerea 
și utilizarea mai productivă a transportoarelor 
blindate, screperelor și a mașinilor de încărcat. 
Folosirea screperului este metodă veche, care un 
timp a fost ignorată. Un colectiv de ingineri și 
tehnicieni din întreprindere a redescoperit-o și a 
adaptat-o la condițiile specifice minelor. Utilizarea 
acestui procedeu mult perfecționat datează din 
perioada mai—iunie 1967, dovedindu-se eficient. 
Numai în anul acesta, el va asigura obținerea unor 
economii de peste 500 000 lei.

Ne-am mai notat și alte asemenea metode șl 
procedee de mare eficacitate tehnică și economică. 
Inspirată și justificată a fost și introducerea în sub
teran a transportoarelor blindate, pusă la punct 
pînă în cele mai mici amănunte în cadrul acțiu
nii de organizare științifică a producției și a muncii. 
Această soluție tehnică este folosită în țara noas
tră numai în minele de cărbuni. în exploatările 
de minereu folosirea transportoarelor blindate a 
permis consemnarea unor reale avantaje : stau în 
permanență în frontul de lucru și, în acest fel, 
70 la sută din minereu se încarcă direct pe ele. 
în plus, se elimină o serie de operații și se re
duce numărul posturilor de lucru.' De cîteva zile, 
în subteranul exploatărilor și-a făcut apariția un 
nou transportor cu performanțe îmbunătățite.

— La propunerile specialiștilor noștri, ne relata 
inginerul-șef, uzinele „Unio" din Satu Mare au 
adus transportului serioase perfecționări. I s-au 
montat două motoare și i s-a redus viteza de îna
intare de la 0.8 metri pe secundă, la 0,4 metri pe 
secundă. ,De asemenea, s-au îmbunătățit acele 
părți care se deteriorau în timpul autoîncărcării 
prin pușcare. Costul transportului minereului a 
scăzut astfel de la 17,21 lei pe tonă, la 14,31 lei pe 
tonă. Productivitatea muncii în abataj a crescut cu 
circa 13 la sută, redueîndu-se simțitor și numărul 
posturilor de lucru. Trebuie să mai spun că un 
important spor de productivitate a adus și utili
zarea în subteran a mașinii de încărcat pe pneuri, 
cu silpz. Marea ei mobilitate (vechile mașini erau 
pe șine), faptul că ea se autoîncarcă, elimină multe 
operații care înainte se executau manual, cu sapa 
și lopata, cu productivitate scăzută.

Imaginea eficienței tuturor acestor intervenții 
ne-a înfățișat-o tov. Natalia Coțop, șefa serviciului 
plan. Productivitatea muncii: pe 11 luni, pe an
samblul întreprinderii, a crescut cu aproape 9 Ia 
sută, iar prin reducerea consumurilor specifice 
s-au realizat pînă acum economii de peste 900 mii 
lei. Rezultatele se întregesc, însă, continuu, pe 
măsură ce alte acțiuni își găsesc finalitatea. La or
dinea zilei se află introducerea susținerii metalice 
în abataje, care a început de cîteva luni și ’are 
caracter experimental. Pe eșantionul etalon, cu o 
lungime de front de lucru de numai 40 metri, con
sumul de lemn la 100 tone minereu a fost redus cu 
circa 70 la sută față de anul trecut. Nu mai vor
bim de alte avantaje — printre care economisirea 
forței de munca și mecanizarea unor operațiuni — 
care, cu timpul, pe măsura extinderii susținerii 
metalice vor deveni și mai consistente și vor mul
tiplica volumul economiilor.

Concentrarea producției la exploatările din Ro
șia Montană, valorificarea superioară a piritelor 
de la Zlatna — din care înainte se extrăgea nu
mai sulful — îmbunătățirea metodei de exploatare 
prin trecerea de la camerele cu rambliere la ca
mere cu surpare, sînt alte acțiuni care întregesc 
tabloul căutărilor creatoare ale minerilor între
prinderii din Baia de Arieș. Aceste măsuri apli
cate în subteran, adunate efect cu efect, ca un 
tot unic, își arată roadele la suprafață, în bilan
țul I.M. Baia de Arieș. Prețul de cost al tonei de 
minereu a scăzut în acest an, față de 1966, cu 45 de 
lei. Pentru anul viitor se are în vedere continua
rea acțiunilor declanșate în acest an. consolidarea 
lor, abordarea altora șl — firește — cucerirea unor 
noi trepte în rentabilizarea totală a producției.

Ștefan D1NICĂ 
corespondentul „Scîntelî*

i
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ALE PROGRAMEI ANALITICE ?

CERCURILE ȘTIINȚIFICE. » 9

SI LITERARE DIN SCOLI

o
Expresie a ferventelor căutări și 

pasiuni, atît de proprii tineretului, a 
ecoului larg ps care dezvoltarea tu
turor ramurilor științei, tehnicii și 
culturii îl trezește în rîndurile aces
tuia, cercurile de elevi au pătruns 
In viața cotidiană a școlii, luînd, mai 
ales în ultima vreme, o considera
bilă amploare. Corespund Insă întru 
totul aceste cercuri dezideratelor și 
cerințelor care au dus la constitui
rea lor ?

Am în față 252 de răspunsuri la un 
chestionar în care solicitam elevilor 
Jiceelor „Gheorghe Lazăr" și „Mihail 
Eminescu" din Capitală părerea în 
legătură cu unele aspecte ale acti
vității cercurilor existente în aceste 
școli. întrebările vizau stabilirea mo- 
bilurilor care au determinat înscrie
rea elevilor în aceste cercuri, apre
cieri asupra tematicii lor, a modului 
lor de activitate etc. Chestionarul a 
fost difuzat la cite patru clase din 
ambele școli; numărul de răspuii- 
suri primite — 118 de la liceul „Mi
hail Eminescu" șl 134 de la liceul 
„Gheorghe Lazăr". Au răspuns atît 
elevi de la secțiile reale cît șl de la 
secțiile umaniste. Pe baza acestui 
sondaj de opinie, ca și a constatări
lor prilejuite de discuțiile purtate cu 
numeroși profesori din școlile amin
tite, încercăm să dăm un răspuns în
trebării mai sus formulate.

Cineva remarca : In momentul de 
față, cercurile se află sub „Zodia" 
didacticismului îngust. Și, într-ade- 
văr. Fie că este vorba de cercurile 
științifice (chimie, fizică, matematică 
ș.a.), fie de cele literare, tematica 
abordată urmează îndeaproape pro
grama analitică a acestor discipline. 
Concret, fenomenul se petrece astfel : 
tratează, să zicem, programa școlară 
anumite probleme de electricitate ? 
— automat în cadrul cercului se sus
țin cam aceleași teme de... electrici
tate ; se predau la literatură scriito
rii X și Y ; cercul literar cuprinde, 
neapărat, teme privind „alte aspecte" 
ale vieții și operei acelorași scriitori. 
Identitatea ajunge pînă acolo, încît, 
enunțînd unui profesor dorința ma
nifestată de un elev din clasa a Xl-a 
de a frecventa un cerc de mecanică, 
acesta ne-a replicat, mirat: „bine, 
dar mecanica se predă în clasa a 
IX-a“.

Este un fapt incontestabil că și 
astfel de teme, axate pe programa 
școlară, își au însemnătatea lor, mai 
cu seamă în aprofundarea unor cu
noștințe căpătate în cadrul procesu
lui instructiv-educativ ; în acest mod 
se pot dezvolta și completa noțiunile 

-predate.

„Dar dezideratul fundamental — 
opina prof. Paraschiva Arsene, de la 
liceul „Gheorghe Lazăr" — însăși ra
țiunea existenței cercurilor o consti
tuie, după părerea mea, satisfacerea 
curiozității științifice a elevilor, sti
mularea dorinței de a cunoaște cît 
mai mult în domenii care îi Intere
sează în mod deosebit, care le stimu
lează talentele, fantezia. Cu toate a- 
ceătea, și-a găsit loc o concepție care 
tinde să transforme cercurile în sim
ple complemente ale orelor de curs, 
ori — mai aproape de adevăr — în 
meditații sau consultații pentru ele
vii mai buni la învățătură". Numai 
astfel se explică faptul că cercul 
de fizică de la liceul „Mihall Emi- 
nescu" își propune în două din cele 
trei ședințe ale trimestrului I... re
zolvări de probleme, că la liceul 
„Gheorghe Lazăr" pot fi întîlnite

ancheta
pedagogică

cercuri organizate pe o singură cla
să (de pildă cercul de franceză al 
clasei a Xl-a H, la care participă nu 
mai puțin de 25 de elevi dintr-un 
efectiv total de 46 de elevi. Fe
nomenul este, în aceeași măsură, 
valabil șl pentru cercurile literare. 
„Actuala organizare a cercurilor pe 
clase paralele — ne spunea prof. 
Aurelian Dranga de la liceul „Mihail 
Eminescu" — avantajează și dezavan
tajează, totodată, pe participanți. Ca 
să mă exprim mai concret, elevii au 
posibilitatea în cadi'ul cercului să 
aprofundeze unele date despre scrii
torii prevăzuți în programa școlară, 
dar nu-i mai puțin adevărat că, dat 
fiind interesul lor deosebit pentru 
literatură, pentru problemele ei spe
cifice, această modalitate de prezen
tare nu satisface pe deplin. Pred că 
un cerc literar unic ca structură, 
vorbesc, pe școală, care să ofere po
sibilități multiple de analiză, de 
creație și critică literară, ar fi mai 
indicat".

Subscriind la asemenea puncte de 
vedere, sondajul nostru de opi
nie relevă o dată în plus că deși 
la liceul „Gheorghe Lazăr" există 19 
cercuri pe materii, frecventate de 
circa 500 de elevi, iar la liceul „Mi
hail Eminescu" funcționează 7 
cercuri cu peste 150 participanți —

Programul I
8,30 — Ora exactă — Cum va fl 

vremea 7 — Gimnastica de dimi
neață. 8,40 — Pentru copii : o Fil
mul serial „Meteor XL—5” ; e La 
șase pași de o excursie — emi
siune concurs pentru pionieri și 
școlari. Participă echipele repre
zentative ale județelor Constanța 
și Covasna. 10,00 — Ora satului. 
11,30 — TV. pentru specialiștii din 
agricultură. 12,00 — De strajă pa- 

x; , , ’, — Concert simfonic. In program : Concerto grosso de Antonio 
Vivaldi, interpretează Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijor Mircea Basarab ; Poarta sărutului, de Tlberiu Olah ; Suită 
de balet „Creațiunea lumii41 de Darius Milhaud — interpretează orchestra 
simfonică a Radiotelevlziunil, dirijor I. Conta și Andre Jollvet. 13,15 — 
închiderea emisiunii de dimineață. 15,00 — Concurs internațional de pa
tinaj artistic. Transmisiune de la Moscova. 17,00 — Magazin duminical. 
In cuprins : Cîntă formația condusă de Gerhardt Rtaimer ; 0 Muzică popu
lară cu Ion Lăceanu, solist la ocarină, cimpoi și solz de pește ; o Tipo
grafii — reportaj filmat ; — Cîntă qulntetul „G. Enescu" ; o Discuție pe 
tema Muza eternă : femeia iubită ; 0 Debut în muzica ușoară ; o Amin
tiri din teatru ; 0 Suită coregrafică cu surorile Hoppe ; o Cîntăreața de 
limbă hindi, Narghita, răspunde la întrebările lui Aristide Buholu ; 0 
Film Buster Keaton. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Telesport. 
19,50 — Documente de piatră. Monumente Ieșene — film realizat de Ștefan 
Iacob. 20,15 — Fantezie de iarnă — montaj folcloric. Soliști : Polina Ma- 

■ noilă, Tița Ștefan, Viorica Flintașu, Pușa Poenaru, Ion Dolănescu, Flo
rentin Ioslf, Dumitru Sopon. 20,45 — Desene animate : Diamant. 21,00 — 
„Vlva... muzică" — spectacol realizat de Casa de discuri Electrecord. își 
dau concursul : Margareta Pîslaru, Elena Simloneseu, Maria Clobanu, 
Ion Duca, Vaslle Tomazlan. Conducerea muzicală : Alexandru Imre ș! 
George Vancu. Prezintă Stela Popescu șl Nae Lăzărescu. 21,30 — Film 
artistic : „Hellzappopin" — film muzical cu OIc Olsen și Chic Johnson. 
23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea emisiunii programului I.
Programul II
20,00 — Telex T V. 20,05 — Film premiat : „Autorizație de căsătorie" 
producție a studiourilor din R. P. Bulgaria. 21,15 — Reportaj în „alb șl 
negru". Trlcolana — film de Victor Teodoru. 21,30 — Muzică ușoară cu 
Tony Balton (Anglia) film de Andrei Brădeanu. 21,45 — Medalion muzical. 
Mussorgskl, Rlmskl-Korsakov. Ișl dau concursul: David Ohanesian, Viorel 
Ban, Zubin Mehta, Roberto Benzi, Baletul Operei Române. Soliști : Rodlca 
Istrate șl Dan Moise ; Filarmonica din București; Filarmonica din Los 
Angelee. 22,30 — închiderea emisiunii programului II.

trlel. 12,30 — Concert simfonic. In

— o

încă nu sînt satisfăcute toate pre
ferințele elevilor. 49 la sută dintre 
elevii chestionați ne-au răspuns că 
ar dori să frecventeze tipuri de 
cercuri care, din păcate, nu au fost ' 4 
încă înființate. Este cunoscut, în ge- 4
nere, interesul elevilor pentru pro- <
blemele tehnice, pentru progresele <
realizate pe plan mondial în aceste 4
domenii. Cu toate acestea, nici la li- 4
ceul „Gheorghe Lazăr", nici la „Mihail J
Eminescu" nu există vreun cerc care ,
să răspundă pasiunii manifestate de <
elevi pentru tehnică. Citez cîteva <
răspunsuri la întîmplare : „Aș vrea să 4
particip la un cerc de mecanică — 4
auto. Sîntem foarte mulți cărora J
ne-ar place acest lucru" ; „Un cerc <
de cosmonautică în care să se facă <
lansări de rachete construite de noi"; 4
„La un cerc de astronautică", „de 4
cibernetică" etc. etc. Desigur, nu *
este ușor să răspunzi la o aseme- <
nea varietate de preferințe. Dar <
practic ar trebui reamintită și ideea <
formulată de prof. Victor Iliescu, di- 4
rectorul liceului „Gheorghe Lazăr", J
de a se organiza cercuri tehnice pe ’
mai multe licee, în funcție de condi- <
țiile de care dispun unul sau altul <
dintre ele. „De pildă, sugera dînsul 4
liceul nostru are condiții optime pen- <
tru a organiza un bun cerc de elec- <
trotehnică la care ar putea participa <
elevi și de la alte licee". Eirește, a- 4
ceasta presupune și o mai bună cu- 4
noaștere a activității diferitelor 4
școli, stabilirea unor schimburi de J
experiență ; dar, în primul rînd, este <
vorba de înlăturarea unul mod de a <
concepe activitatea în cadrul cer- 4
cului. 4

Mulți alți elevi ar dori să parti- 1
cipe la cercuri în care să se discute 4
teme filozofice, de etică, diverse 4
probleme contemporane etc. Din pă- <
cate și aceste dorințe se ' lovesc de '
aceeași rigiditate, care face ca *
cercurile să existe doar la materiile 4
cuprinse în planul de învățămînt. 4
Timidele încercări semnalate ici- 4
colo (la liceul „Nicolae Bălcescu" e- . < 
xistă, de pildă, un cerc de etică) con- "
stituie un început lăudabil. Este însă 4
necesar ca aceste inițiative să fie 4
amplificate, sprijinite. 4

Există însă și un alt aspect al 4
problemei. Pare nefiresc, dar mulți 4
elevi nu știu cite cercuri există în 4
propria școală și care sînt acestea. 4
O astfel de constatare este mai evi- 4
dentă la liceul „Mihail Eminescu", 4
unde aproape jumătate dintre elevii 4
unei clase — a X-a B — ne-au răs- 4
puns că n-au aflat încă de existența 4
cercurilor, că nimeni nu i-a între- <
bat vreodată dacă ar . dori să parti- 4
cipe la vreunul din ele. Situația ex- 4
plică- -în bună măsură de ce. la . un . 4 
efectiv de elevi aproximativ egal cu 
cel al liceului „Gheorghe Lazăr", la 
activitatea cercurilor participă un 
număr de elevi ce reprezintă com
parativ doar o treime. *

Am subliniat aceste cîteva aspecte 
din viața cercurilor celor două licee 
cu convingerea că o astfel de situație 
caracterizează multe alte școli. Deși 
pe calea organizării cercurilor șco
lare s-au făcut pași importanți, există 
încă destule potențe insuficient puse 
în valoare. Ne referim, în primul 
rînd, la găsirea căilor adecvate — 
cu contribuția colectivă a tuturor 
forurilor de resort — minister, 
școli, cadre didactice — pentru asi
gurarea unei funcționalități cores
punzătoare menirii cercului în școală 
— acela de a da elevilor primele în
drumări către perspectiva de viitor 
a unei munci științifice. Pe acestă 
cale ar fi indicată, așa cum. s-au 
exprimat o parte a interlocutorilor, 
găsirea și utilizarea unor noi forme 
de activitate — sesiuni de comunicări 
ale cercurilor de școală, schimburi 
de experiență între școli etc., care 
ar constitui un stimulent în plus în 
atragerea elevilor. Totodată, în sta
bilirea tematicii ca și a profilului 
unor cercuri trebuie să capete o 
pondere mai mare opinia elevilor, 
preferințele acestora pentru o disci
plină sau alta. Afirmăm aceasta, de
oarece premisele fundamentale — 
pasiune, talent, putere de muncă — 
există. Rămîne numai ca aceste ca
lități să găsească o îndrumare co
respunzătoare.

Gheorghe DAVID

8,30 ;

0 Becket (ambele «erlj) : PATRIA
— 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
0 Profesioniștii : REPUBLICA — 
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; ■
21.30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30; 
Î6 ; 18,30 ; 21.
0 Made In Italy : LUCEAFĂRUL 
—9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,13 ;
20,45.
0 Tandtețe : CAPITOL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18,30 ; 20,45.
0 Sărutul : SALA CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 ; 12,30.
0 Columna (ambele serii) : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, 
MELODIA — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
13.30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Orașul magic 1 VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18.15 ;
20,45.
0 Noaptea 1 CENTRAL
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Anna Karenina : DACIA — 8,30;
19.30 în continuare.
0 înțeleptul de pe muntele bles
temat t LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45 ; MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un dolar găurit : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
0 Prințesa 1 UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30, BUZEȘTI
0 Program
— 9 ; 10.
0 Țara de 
lui, Florile 
șllor, Dan 
TIMPURI NOI
nuare.
0 Ziua In care vin peștii 1 FERO
VIAR — 9,30—18,15 In continuare;
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9,30—15,30 tn continuare;
18 ; 20,15.
0 Hombre : BUCEGI — » ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30‘, GIULEȘT1— 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—
15.45 tn continuare ; 18 ; 20,15.
0 Duelul lung : UNIREA — 15 ;
17.45 ; 20,30.
0 Veșnicul fnttrziat: Lira —
15.30 ; 20.
0 Umbra strămoșilor uitați: LIRA
— 18.
0 Căderea tmperluluf roman : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
0 Tarzan, omul-malmută șl Fiul 
lui Tarzan : FERENTARI —
15.30 ; 19.
0 Totul pentru rls : COTROCENI
— 15,30 f 20,30.
0 Colivie pentru doi : COTRO
CENI — 18.
0 Judoka, agent secret : FLAMU
RA — 9 ;• 11,15 ; 13,30 ; 16.; 18,15 ; 
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13.30 ; 15,45 ; 18'; 20,30.
0 Fete In uniformă : VOLGA — 
9—13,30 în continuare, 16; 18,15; 
20,30, MIORIȚA — 9,30z; 11.30 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 30,30.
0 Superautomatul : VIITORUL —
15.30 ; 20,30.
0 Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walance : VIITORUL — 18.
0 Samuraiul : POPULAR — 15,30; 
20,30, .ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45.
0 Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20.
0 Romanță pentru trompetă : 
POPULAR — 18.
0 Fiul lu! Tarzan : MUNCA — 
16 ; 20.
0 A fost odată un moș și • babă : 
MUNCA-
0 Suflete tari (ambele serii) : 
FLACĂRA — 15,30 ; 19.
0 Viva Marla : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Trei copil „minune" : RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Șapte oameni de aur: PRO
GRESUL — 15,30 ; 20,30.
0 Fragil sălbatici : PROGRESUL
— 18.
0 Piramida Zeului Soare : PA
CEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Căutătorii de aur din Arkan
sas : CRINGÂȘI — 10,30 ; 12 ; 14,30;
16.30 ; 18,30.
0 Roata vieții : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Marianna, agentul 0555 f CRÎN- 
GAȘI — 20,30.

14 ; 18 ; 18 ; 20. 
pentru copil : DOINA

sub aripile pescăruțu- 
genilui. In țara lnca- 
năzdrăvan, Vîrfuri : 

9—21 în contl-

18.

Sala Dalie* din Capitală găzduiește Expoziția bienala de pictură și iculptura 1963
(Foto : Gh. Vlnțilă)

Una. din scrisorile sosite 
recent pe adresa j-edacției 
noastre, debutează „ex 
abrupto", cu o afirmație pe 
care o transcriem fidel : 
„In articolul „O nobilă 
profesie își așteaptă consa
crarea" din „Scîntela" nr. 
7879 ați spus adevărul a- 
devărat, dar nu complet. 
Mă voi explica". Aceeași 
idee am întîlnit-o apoi în 
corespondența zilelor ur
mătoare, deosebit de bo
gată, de revelatoare, care 
relua o serie de probleme 
abordate în articolul citat 
pentru a pune în lumină 
și alte fațete asupra căro
ra, din considerente de 
spațiu, am insitat mai pu
țin. In fața acestui mare 
interes pentru o chestiune 
pe care noi înșine am ca- 
îificat-o drept problemă- 
cheie a activității culturale 
de masă ne-am propus să 
dăm cuvîntul, de această 
dată, chiar cititorilor noș
tri, activiști, culturali, ca
dre de conducere ale vieții 
culturale din diferite ju
dețe ale țării.

Desigur, noua organiza
re teritorială a țării a creat 
premisele îmbunătățirii 
substanțiale a activității 
culturale în mediul să
tesc, orientarea mai efi
cientă — în cadrul județe
lor — a muncii activiștilor 
culturali. Pasiunea inimo
sului detașament de ac
tiviști culturali care lu
crează pe întreg întinsul 
patriei, contribuția adusă 
cu dăruire de cadrele di
dactice, de intelectualita
tea sătească — în spiritul 
tradițiilor culturii noastre 
de masă, robesc într-o sea
mă de comune unde cămi
nele culturale, biblioteci
le se impun ca adevărate 
centre ale vieții spiritua
le. Este un proces com
plex de perfecționare, de 
eliminare a rutinei șl a 
formalismului,, proces al 
cărui fitm și amplitudine 
depind într-o măsură deci
sivă — după cum rezultă 
și din scrisorile corespon
denților noștri — de rezol
varea inegalităților și a ne
ajunsurilor semnalate în ar
ticolul la care ne referim.

Reluăm scrisoarea amin
tită mai sus, semnată de 
Nicolae Gastone, metodist 
la casa de cultură din O- 
răștie. „Sincer vorbind — 
afirmă 1 corespondentul — 
cel puțin în momentul de 
față, activistul cultural 
este o funcție, nu o profe
sie. O slabă pregătire de 
specialitate afectează ade
sea cadrele din sistemul 
muncii cultiyale. In ziarul 
„Scîntela" a fost criticat de 
multe ori slabul conținut 
al activităților cultural-e
ducative la așezămintele de 
cultură, improvizația și di
letantismul. Ei bine, punc
tul de plecare trebuie cău
tat tocmai in această situa
ție. Să ne imaginăm o dis
cuție între doi activiști 
culturali care se ocupă de 
mișcarea artistică de ama
tori (ei avînd profesia de 
bază, cum s-a arătat în ar
ticol — cadru didactic) ; 
de la sine înțeles că atîta 
timp cît abordează aspec
tul organizatoric al proble
mei, ei se află pe un teren 
solid și pot veni cu solu
ții onorabile. Dar este de 
ajuns o deplasare a con

versației pe tărîmul actului 
de creație propriu-zis, ca 
lipsa lor de pregătire de 
specialitate să iasă la ivea
lă (intr-un fel am putea 
spune că el sînt mai ama
tori decît amatorii pe care 
au sarcina să-i îndrume). 
Consecința e lesne de de
dus".

Ce este de făcut în acest 
caz ? Articolul nostru în
cerca să dea un răspuns la 
întrebare, propunînd ideea 
perfecționării continue a 
cunoștințelor de specialita
te. Iată ce ne scrie în a- 
cest sens Nicolae Trănescu. 
secretarul comisiei jude

recunosc că formarea unei 
personalități e un proces 
complex, care trebuie con
tinuat științific, metodic. 
Iată de ce pțedez pentru 
un sistem regVlat de învă- 
țămînt șl în cultură (even
tual în perioada de vară, 
cînd activitatea noastră 
este mai restrînsă, chiar 
cu scoatere din producție) 
însoțit de examene rigu
roase, a căror absolvire să 
fie însoțită și de o remune
rație stimulativă.

O altă categorie de opinii 
formulate pe marginea arti
colului apărut in „Scînteia" 
(poate cele mai numeroase)

ECOURI

„0 nobilă 
profesie 
își așteaptă 
consacrarea"

țene pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice-Buzău :

N,pi organizăm viata 
culturală locălă ; noi ar tre
bui deci să fim la curent 
cu tot ce e nou în acest do
meniu. să citim întreaga 
presă politică și culturală, 
să cunoaștem noutățile edi
toriale, să frecventăm tea
trele, să nu lipsim de la 
concertele simfonice. Am 
spus, „ar trebui" pentru 
că de fapt toată înșiruirea 
de mai sus rămîne doar 
un deziderat. Inspectorul 
șef al Comitetului județean 
pentru cultură și artă Ti
miș nuanțează acest punct 
de vedere:

— Personal termenul de 
perfecționare nu mi se pare 
cel mai potrivit. „Perfec
ționare" a ce ? Mai întîi să 
învățăm, să intrăm în po
sesia unor instrumente de 
lucru științifice și apoi să 
le perfecționăm. Iată de ce 
în prezent asistăm la efor
turile activiștilor culturali 
de a se autoperfecționa, în- 
vățînd, poate nu întotdeau
na foarte organizat, noțiu
nile de bază ale profesiei 
noastre. Să luăm, de pildă, 
cazul concret al instructo
rilor comitetelor județene 
pentru cultură care se o- 
cupă de problemele de ar
tă. Mulți dintre ei, lipsiți 
de competenta necesară, se 
transformă de fapt în oa
meni de legătură între in
stituțiile artistice profesio
niste și organul cultural 
județean. Toți specialiștii

abordează un domeniu de 
activitate care cunoaște, de 
la o zi la alta, o' mare dez
voltare. „Mi-aș permite să 
adaug la exefnplele citate în 
articol, referitoare la conse
cințele negative ale inexis
tenței unui sistem de pregă
tire al cadrelor din cultură 
și situația creată în biblio
teci — ne-a relatat Ana 
Tărăbîc, inspectoare la Co
mitetul județean pentru cul
tură și artă — Timiș. Des
pre desființarea secției de 
specialitate de la Institutul 
pedagogic din București s-a 
mai scris. Neexistînd po
sibilitatea de a pregăti bi
bliotecari, cadre medii pen
tru bibliotecile comunale, 
noi facem instructaje cu oa
menii noștri pentru a Ie 
oferi un minim de cunoș
tințe de specialitate. Le or
ganizăm regulat de cîțiva 
ani de zile, dar de fiecare 
dată, mai mult de 50 la sută 
din cei prezenți sînt cadre 
noi care, cu siguranță, nu 
au de gînd să se stabilească 
în această profesie. Noi to
tuși le predăm cunoștințele 
necesare, irosind" timp și 
fonduri, deși avem certitu
dinea că în sezonul următor 
vom lua' lucrurile de la în
ceput".

Deoarece opinii asemănă
toare am auzit și în alte 
județe ale țării, am solicitat 
și părerea conf. univ. Mir
cea Tomescu, directorul Bi
bliotecii Centrale Universi
tare, titularul cursului de 
biblioteconomie de la Uni
versitatea din București.

— Hotărîrea sistării în
scrierilor pentru secția de 
bibliotecari în anul I al In
stitutului pedagogic din 
București este impusă de o 
situație destul de bizară. In 
timp ce în țâră se resimte 
acut nevoia cadrelor de 
specialitate, nu s-a întocmit 
nici un plan de perspectivă 
al necesităților, pentru ur
mătorii ani. In prezent, în
tre C.S.C.A. și Ministerul 
învățămîntului relațiile 
nu-s perfectate nici în ce 
privește repartizarea absol
venților. Practic, deși sec
ția de bibliotecari de la In
stitutul pedagogic era ter
minată de numeroși ab
solvenți, foarte puțini a- 
jungeau în bibliotecile pu
blice. Studenții pregătiți la 
Universitate ridică o pro
blemă specială. In urma 
cursului urmat, el sînt apți 
pentru a lucra în marile®" 
biblioteci științifice. Dar 
nici ei nu pot face acest 
lucru. Dună terminarea fa
cultății, chiar dacă dau lu
crarea de stat din bibliote
conomie sau bibliologie, re
partiția Ministerului Invă- 
țămîntului este aceeași : ca
dru didactic. Pentru ca cel 
mai buni dintre ei să poată 
totuși intra în profesia a- 
leasă — urmează adrese o- 
ficiale urmărind schimba
rea repartiției. Uneori reu
șim, alteori... Și absolvenții 
acestui curs sînt în fiecare 
an între 10 și 20.

O confirmare a celor a- 
flate de la directorul B.C.U. 
am primit din cele relatate 
în continuare de inspec- 
toarea Ana Tărăbîc :

— In prezent la Biblioteca 
municipală Timișoara sînt 
citeva posturi neocupate. 
Și să nu credeți că nu s-au 
prezentat candidați bine 
pregătiți. Dar n-am putut 
șă-i angajăm deoarece actu
ala reglementare ridică pie
dici inutile. Astfel, un ab
solvent nu poate fi angajat 
pe postul de bibliotecar 
principal fără patru ani ve
chime în muncă de biblio
tecă sau în altă proteste 
înrudită. Dar, în acelafcCJ 
timp, activînd cel patru ani 
în învățămînt, el nu mai 
primește apoi dezlegare 
pentru a părăsi catedra. 
Iată o „dilemă din care 
nu putem ieși" și pentru 
care cerem ' sprijinul 
C.S.C.A.

Cele mat multe corespon
dențe primite se încheie 
afirmînd hotărîrea acti
viștilor noștri culturali de 
a munci cît mai bine. Ge
neralizarea experiențe
lor pozitive depinde și 
de ecoul pe care-1 vor 
avea observațiile critice. 
Transcriem pentru deplină 
edificare finalul scrisorii 
lui Nicolae Trănescu: .„Pro
blemele ridicate în artico
lul citat sînt, deci, îndrep
tățite în întregime și foar
te actuale. Bine ar fi să 
se găsească înțelegere pen
tru ele la factorii de răs
pundere de la nivel cen
tral".

Ne asociem și noi acestei 
invitații, așteptînd un răs
puns concret din partea Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

? Filarmonica de stat „George 
nescu* (sala Ateneului) : Concert 

pentru elevi : basmul în muzică 
— 10,30. Conferențiar : Suzana 
Zupperman ; Concert de muzică 
populară românească, dat de or
chestra „Barbu Lăutaru" — 20.
0 Opera Română : Rlgoletto — 11 ; 
Boema — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 10,30 ; Logodnicul din
lună — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 10 ; Heldelbergul de 
altădată — 15 șl 19,30 ; (sala Stu
dio) : Castlllana — 10 ; Orașul nos
tru — 15 ; jocul adevărului —
19,30.
a Teatrul da Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 10,30 ; Nlcnlc — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele datoriei — 10 ; 
D-alo Carnavalului — 15 ; Can
dida — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Comedie pe întuneric — 
10 ; 15 ; Sfîrșltul pămîntulul — 
20 ; (Sala Palatului) : Luceafărul 
— 10.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Frumoasă duminică de 
septembrie — 10 ; Călătorie cu 
scandal — 15,30 ; O casă onorabilă
— 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna 
• albastră — 10,30 ; Femei singure
— 16; Cafeneaua Cameleonilor
— 20.
© Teatrul Mic : îngrijitorul — 
15,30 ; Amor — 20.
0 Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hora Domnițelor — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cocoșc- 
lul neascultător — 10 ; Andromaca 
— 19.
o Teatrul evreesc de stat : Man- 
gherlada — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragla- 
le‘ : R.U.R. — 20.
O Teatrul de estradă „Ion Va- 
silescu" (la Sala Palatului) : Adam 
și Eva la revistă — 19,30.
© Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) — 16 ; 19,30.

(Urmare din pag. I)

ca să folosim un termen sociologic 
curent. A discuta despre filmul văzut 
„aseară" sau despre ceea ce se va 
„transmite mîine la televizor" repre
zintă acum ceva obișnuit, la dimen
siunile tuturor profesiilor, ale tuturor 
vîrstelor conștiente, ale tuturor cate
goriilor sociale. Unde nu a pătruns 
încă televizorul, pătrunde radioul, 
pătrunde cinematograful. In condiții
le transportului modern sînt facilita
te substanțial și posibilitățile de 
contact cu instituțiile, „tradiționale" 
de artă din centrele urbane, institu
ții a căror influență, de obicei, spo
rită; nu poate trece, nici ea, neobser
vată.

Realitatea este că în condițiile ci
vilizației moderne arta capătă o im
portanță socială creseîndă, ocupind o 
bună parte din timpul liber al fie
cărui om, atrăgînd spre sine o bună 
parte din viața colectivităților.

Socialismul imprimă o notă pro
prie acestor probleme, privind noua 
dimensiune a raporturilor dintre artă 
și om în condițiile civilizației actua
le. Noua societate nu poate fi indife
rentă față de substanța și calitatea 
artei „difuzate", atît prin interme
diul instituțiilor de tip „tradițional", 
cît și prin intermediul instituțiilor 
de tip „modern".

Se impune, desigur, existența unui 
consens între aspirațiile societății 
și ceea ce ni se oferă în ipostază de 
artă. Se impune, desi'gur, existența 
unul consens între idealul uman al 
socialismului și ceea ce ni se oferă 
pe planul literaturii, muzicii, pictu
rii etc.

Omul care merge astăzi la teatru 
ori la cinema, care urmărește o emi
siune la televizor va putea fi găsit 
mîine dimineață în 

va putea fi
Ia un 

colectiv,

pozitiv Incontestabil în realizarea 
scopurilor, în îndeplinirea îndatori
rilor esențiale pe care membrii fi
nei societăți le au față de ea.

Acesta reprezintă, desigur, doar 
primul aspect al raporturilor extrem 
de complicate dintre artă șl exis
tența cotidiană a omului contempo
ran. Mai deoparte intră în discuție 
aspectele privind necesitatea lărgi
rii, prin artă, a' orizontului spiri
tual al fiecăruia dintre noi, privind 
necesitatea consolidării, prin artă, 
a fundamentelor moralei publice. La 

• noua generație, îndeosebi, se resimt

energii. Baza socială a artei s-a lărgit 
și s-a aprofundat.

Arta și literatura contemporană 
apar, astfel, angajate într-o amplă 
acțiune de luminare publică. Pasiu
nea ardentă pentru nou și superior, 
cultul veșnicei autodepășiri, formea
ză, de bună seamă, doar un impor
tant grup de referințe cu privire la 
natura acestei angajări. Pe urmă, se 
cer avute .în vedere tematica și pro
blematica artei, sistemul ei de idei, 
sistemul ei de mituri constructive, 
ca șl gradul de inteligibilitate a „sti
lurilor", posibilitatea lor de a comu-

zării" și infuzării artei în viață ; va
lorile nu mai au cînd să fie asimi
late critic, judecata estetică, e for
mulată în grabă și superficial.

Paralel pare a avea loc un proces 
asemănător și în ceea ce privește in
teresul public pentru artă. S-ar pă
rea că mulți oameni preferă genul 
„ușor", „creația divertisment". înseși 
unele producții artistice se dovedesc 
molipsite de această tendință. Fe
nomenele de epigonism, „moda ab
surdului", a „angoaselor" simulate, 
a operei „opace", impenetrabile, er
metice, reflectă o situație negativă

hala unei uzi- 
găsit mîine dî- 
birou, integrat 
luînd hotărîri, 

... .........    ... una felul cum el 
și-a petrecut azi timpul liber. Stă
rile de spirit tonica își au rolul lor

ne, 
mineață 
într-un 
acționînd. Nu e tot

mult, bunăoară, influențele educației 
primite prin intermediul cinemato
grafului, radioului, televizorului. Un 
întreg corp de stereotipii — ati
tudini, reacții, gesturi, expresii, 
preferințe morale, preferințe es
tetice, difuzate la scară industrială, 
cu ajutorul radioului, cinematogra
fului, televizorului, poate fi cu ușu
rință recunoscut în comportamentul 
unor tineri; dar nu numai al unor ti
neri. De aceea, astăzi preocuparea 
publică pentru conținutul artei, pen
tru coeficientul de uman vehiculat 
de fiecare operă se pune în cu totul 
alți termeni decît odinioară.

Sociologii, filozofii, esteticienii 
care s-au ocupat de fenomenele dis
cutate, par a fi de acord, fără ezi
tare, că apariția noilor mijloace de 
„difuzare în masă" a artei are, in
contestabil, multiple consecințe pozi
tive. Arta a început să preocupe tot 
mai mulți oameni, tot mai multe 
grupuri și pături sociale. „Consumul 
artistic" s-a democratizat sensibil, a- 
trăgînd spre sine un mare volum de

nica cu publicul. Tindem evident spre 
depășirea situațiilor de izolare artis
tică locală, regională, provincială.

Cadrul estetic al țării a devenit 
mult mai omogen.

Nu pot fi ignorate, însă, nici unele 
consecințe negative ale apariției noi
lor mijloace de „difuzare în masă" 
a artei. Numai reținîndu-le că atare 
noi vom putea să le depășim. E 
vorba, mai întîi, despre intensifica
rea, pe alocuri, a tendințelor de 
„standardizare" a gusturilor. Conce
siile făcute banalului, în materie de 
preferință, atitudine și apreciere es
tetică ajung să coincidă la prea 
mulți oameni, în detrimentul bunu
lui gust și al originalității. Faptul 
își găsește explicația în efortul fie
cărui ins de a se corecta după exem
plele oferite la cinema, la televizor, 
la radio, „după cum e moda".

Procesul de „masificare a gustu
rilor" în perioada contemporană, 
despre care se discută atît de mult 
pare determinat exclusiv de noua 
condiție — „industrială" — a- „difu-
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incipientă de degradare a creației 
artistice.

Un mijloc eficient de contraca
rare a tendințelor negative de „ma- 
sificare", în sensul "de uniformizare 
a gusturilor, îl constituie conștiința 
limitelor acestui proces, îl consti
tuie conștiința banalului, comunului 
și impersonalului promovate prin in
termediul lui.

Un alt mijloc eficient de contra
carare a acestor tendințe negative 
îl constituie diversitatea artistică 
programată și explicată, de care ci
nematograful, radioul, televiziunea, 
teatrul sau muzeul se pot folosi cu 
un plus de finalitate în condițiile 
socialismului. Comentariul radiofo
nic, de televiziune, de film, progra
mul de spectacol sau programul de 
sală, atunci cîijd sînt de ținuta in
telectuală necesară, se dovedesc in
strumente indispensabile într-o ase
menea acțiune.

■Tendințele negative amintite par 
a se manifesta la noi, în materie de 
artă și literatură, pe liniă unei

Ei ® ® O B 
/ z , 
atitudini de neseriozitate față de 
existent, față _de viată, pe linia 
tentației spre facil.

Nu vom spune nici o noutate ară- 
tînd că arta se prezintă, întotdeauna, 
drept un fenomen foarte complex 
și contradictoriu.

Pe de-o parte ea presupune, în 
relațiile sale cu publicul, efort — 
efort de înțelegere.

Pe de altă parte ea presupune de
lectare, lipsă de efort. Și una și alta, 
dintre cele două laturi ale artei im
plică noțiunea de plăcere. Plăce
rea are un rol esențial în dinamica 
fenomenului artistic, în structura 
relației dintre om și artă. Așadar, 
plăcerea în fața operei de artă, se 
prezintă atît ca plăcere a efortului — 
admirație pentru ceea ce artistul a 
reușit să realizeze, bucuria regăsirii 
noastre în ceea ce el a creat — cît 
și ca plăcere a lipsei de efort, în 
măsura în care lectura beletristică, 
spectacolul, concertul, expoziția ne 
distrag din universul cotidian, în mă
sura în care arta reprezintă un do
meniu al idealului, distinct de cel 
al realului.

Se înțelege că arta nu poate fi 
înțeleasă exclusiv nici ca efort, nici 
ca distracție pură. La nivelul artei 
plăcerea efortului se conjugă cu 
plăcerea lipsei de efort. Orice ac
centuare, într-o direcție sau alta, 
nu poate avea decît consecințe ne
gative.' Arta prin excelentă efort nu 
atrage pe nimeni sau atrage foarte 
puțină lume. Arta prin excelentă 
distracție se confundă cu jocul — nu 
mai este artă — pierde orice posi
bilitate de influență socială activă 
asupra societății, se standardizează. 
Devenind non-artă, prezentată drept 
artă, ea va influența negativ pu
blicul prin distragerea atenției a- 
cestuia de la problemele majore ale 
existentului. Pericolul se manifestă, 
mai ales, în cadrul acelor genuri, 
specii și subspecii artistice cultivînd 
„divertismentul" ca modalitate artis
tică. Nu vom putea omite fan- 
tul că prin latura sa de di
vertisment, în unele cazuri mai

Radu CONSTANTINESCU

accentuată, în altele mai puțin accen
tuată, arta cuprinde și o bună doză 
de joc, în sens de opus al seriozită
ții, al gravității, în sens de mani
festare nestînjenită a imaginației și 
a inteligenței. Sînt anumite produc
ții „artistice", însă, exploatînd numai 
elementele de joc, numai ceea ce re
prezintă opusul seriozității, numai 
ceea ce prezintă atracție prin lipsa 
de gravitate.

Puerilismul se prezintă drept 
coordonata principală pe linia căreia 
aceste producții se definesc. El în
seamnă renunțul la responsabilitate. 
El înseamnă uitarea oricăror obli
gații umane.

Superficialitate» reprezintă o altă 
coordonată.

Disprețul față de valori și trivia
lizarea problemelor grave pot fi 
menționate în. același sens.

La toate acestea se adaugă insta
bilitatea psihică cultivată prin toate 
producțiunile de acest gen.

Oricum, problema rămîne aceea de 
a asigura, la dimensiunile mari ale 
artei, difuzată astăzi prin mijloace 
moderne în masă, echilibrul nece
sar între ceea ce este grav și ceea 
ce este lipsit de gravitate, între e- 
fort și lipsa de efort.

De aici, imensa responsabilitate a 
artistului și imensa responsabilitate 
a artei. Sensul artei a -fost și rămîne 
de bună seamă, sensul superiorului. 
Prin aceasta și numai prin aceasta 
arta se. justifică drept element de 
avangardă spirituală. Prin aceasta șl 
numai prin aceasta arta se justifică 
drept for moral și civic necesar în 
viața oricărei națiuni. Funcționînd 
atît prin aspectul ei grav, cît și prin 
aspectul ei lipsit de gravitate, arta 
posedă valoare doar ca totalitate de 
gesturi, acțiuni, sugestii, idei, expe
riențe.

Accentuînd asupra unuia sau al
tuia dintre elementele ce o compun, 
dintre direcțiile pe linia cărora func
ționează, arta ar risca să devină o ac
tivitate opi”ă'exigențelor fundamen
tale ale vieții «ociale.
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Cronica • ® • zilei
, Sîmbătă seara, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru proble
mele tineretului, a oferit o masă, 
la restaurantul „Cerbul carpatin” 
din Brașov, în onoarea participan- 
ților la Reuniunea internațională 
a experților în problemele educa
ției tineretului, organizată de Co
misia națională română pentru 
UNESCO, în colaborare cu C.C. al 
U.T.C. și Ministerul Invățămintu- 
lui, ■

*
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
Gheorghe Cioară, 'ministrul comer
țului exterior, care a semnat Pro
tocolul privind schimburile reci
proce de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică pe anul 1969.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, alți membri ai con
ducerii- ministerului, precum și I. S. 
Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★ •
Sîmbătă, la Casa universitarilor 

din București, s-au desfășurat lu
crările consfătuirii cu rectorii in
stituțiilor de învățămînt superior 
din întreaga țară, organizată de 
Ministerul învățămîntului.

în cadrul consfătuirii au fost 
discutate probleme privind acți
unea de definitivare a planurilor 
de învățămînt și de îmbunătățire 
a programelor de curs și au fost 
prezentate unele măsuri referitoa
re la organizarea și desfășurarea 
sesiunii de examene și a vacanței 
de iarnă a studenților. De aseme
nea, a fost supus dezbaterii pro- 
iecbri" e regulament privind acti
vitatea ‘profesională a studenților.

★
Delegația Uniunii studenților din 

Slovacia, condusă de Baltazar Du
ben, președintele uniunii, care, la 
invitația Uniunii asociațiilor stu
denților din România, a efectuat o 
vizită în țara noastră, a, părăsit 
sîmbătă seara Capitala. La Gara 
de Nord, delegația a fost condusă 
de tovarășul Mircea Angelescu, 
președintele U.A.S.R.

★
Sîmbătă a sosit în Capitală o 

delegație a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist-Le- 
ninist, condusă de Oriol Vladimir

Nicolaevici, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C.L., care va e- 
fectua o vizită în țara noastră.

* i
Recent a fost semnat la Udine 

(Italia) actul constitutiv al Consi
liilor Centrului internațional al 
științelor mecanice.

După cum am aflat la înapoie
rea delegației noastre din Italia, 
în ședința Consiliului de adminis
trație, care a avut loc cu acest 
prilej, au fost numiți, ca prim- 
rector al Centrului, acad. Octav 
Onicescu (România), iar ca rectori, 
acad. W. Ogzak (Polonia) și J. 
Palacios (Spania). Ca secretar ge
nerai a fost desemnat prof. L. So- 
brero (Italia), inițiatorul Centrului 
internațional al științelor meca
nice.

In Colegiul academic al Centru
lui, la propunerea unanimă a u- 
nui comitet restrîns, au fost coop
tați din partea țării noastre acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, acad. Gheorghe Mihoc, 
directorul Centrului de statistică 
al Academiei, șl acad. Victor Vîl- 
covici. De asemenea, în Consiliul 
științific au fost cooptați acad. 
Elie Carafoli, directorul Institutu
lui de mecanica fluidelor, acad. 
Caius Iacob și prof. Radu Voinea, 
secretar general al Academiei.

*
In zilele de 13 și 14 decembrie 

în Capitală s-au desfășurat lucră
rile Consfătuirii cu tema „Revo
luția tehnico-științifică și influen
ta ei asupra cadrelor de speciali
tate", organizată de Consiliul Na
țional al Inginerilor și Tehnicieni
lor, cu sprijinul Institutului de 
cercetări economice al Academiei.

Tn cadrul lucrărilor, oameni de 
știință și specialiști în probleme 
tehnice și economice au prezentat 
referate privind diverse aspecte 
ale problemei dezbătute.

*
La căminul cultural din comuna 

Miercurea Nirajului a avut loc 
sîmbătă seara o festivitate consa
crată^ împlinirii a 75 de ani de 
existență a formației teatrale de 
amatori din localitate. Cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de activitate, 
formația sărbătorită a prezentat 
piesa în 3 acte (în limba maghia
ră) „Pasărea cîntătoare", de Ta- 
masi Aron.

(Agerpres)

Constituirea consiliilor 
științifice in institutele 

de cercetări
în institutele de cercetări ale mi

nisterelor și celorlalte organe centra
le se află în curs de constituire con
siliile științifice ale acestor unități. 
Această acțiune are loc în baza unei 
hotărîri a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri, Elaborată în contextul sarci- ' 
nilor trasate de Conferința Națională 
a partidului privind perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, hotărîrea are menirea de 
a promova în activitatea științifică 
forme de conducere colectivă, care să 
permită consultarea largă a specia
liștilor, antrenarea lor în rezolvarea 
problemelor complexe ale instituteloi 
de cercetări, lărgirea competentei a- 
cestor unități.

Potrivit hotărîrii, consiliul științific 
conduce întreaga activitate a institu
tului, urmărește ca cercetarea științi
fică să răspundă cerințelor construc
ției socialiste, asigură o rapidă valo
rificare a rezultatelor obținute, pre
cum și administrarea și gospodărirea 
mijloacelor materiale și financiare, 
în vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i 
revin.

Consiliul științific se compune din 
cel mult 25 de membri, în funcție 
de numărul de salariați, precum și 
de diversitatea și complexitatea pro
blemelor care alcătuiesc profilul de 
cercetare al institutului. Din el fac 
parte directorul, adjunct!! săi, șefii 
de secții, de sectoare, contabilul șef, 
alte cadre de conducere, secretarul 
organizației de partid și președintele 
comitetului sindicatului, precum și 
1—3 reprezentanți ai cercetătorilor 
și altor cadre de specialitate, numă
rul lor fiind stabilit de către orga
nul ierarhic superior de comun acord 
cu Uniunea sindicatelor pe ramură. 
Președinte al consiliului științific este 
directorul institutului. O dată pe 
lună sau ori de cîte ori este nevoie 
consiliul științific ține ședințe de lu
cru, la care pot fi invitați profesori, 
oameni de știință, specialiști, atît din 
cadrul institutului cît și din afara 
lui. Consiliul prezintă semestrial, în

fața adunării salariaților, informări 
cu privire la modul de îndeplinire a 
sarcinilor institutului, precum și o- 
biectivele pentru perioada următoare.

Hotărîrea stabilește principalele a- 
tribuții ale1 consiliului științific. 
Printre altele, lui îi revine sarcina de 
a aproba proiectele planurilor anuale 
și de perspectivă privind tematica de 
cercetare științifică, dezvoltarea bazei 
materiale, necesarul de cadre de spe
cialitate, proiectul planului anual de 
valorificare a cercetărilor științifice 
încheiate și de a elabora propuneri 
de programe prioritare de cercetare. 
El stabilește măsurile de ansamblu 
privind realizarea și valorificarea te
melor de cercetare prevăzute în pla
nuri, precum și acțiunile de colabo
rare și cooperare științifică și tehno
logică cu organizații de cercetare și 
alte unități din țară și face propuneri 
pentru astfel de acțiuni cu unități 
similare din străinătate. îi revine, de 
asemenea, atribuția de a aviza lucră
rile de cercetare științifică încheiate, 
care au o importanță deosebită. Sînt 
stabilite, de asemenea, o serie de a- 
tribuții privind urmărirea execută
rii planului financiar, a investițiilor, 
pregătirea, selecționarea și promova
rea cadrelor de cercetare, îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de mun
că și de viață ale salariaților. Avînd 
asemenea atribuții, consiliul științific 
devine din organ consultativ, cum era 
pînă în prezent, organ deliberativ.

în hotărîre sînt precizate atribuții
le directorului institutului, care asi
gură organizarea îndeplinirii hotărî- 
rilor consiliului științific și a sarci
nilor stabilite de organul ierarhic su
perior ; îndeplinește toate atribuțiile 
prevăzute în reglementările privind 
conducerea operativă a activității in
stitutului. Directorul informează con
siliul științific asupra măsurilor lua
te de el, între ședințe, în probleme 
ce intră în competenta consiliului.

Acțiunea de constituire a consilii
lor științifice, urmează să se încheie 
în întreaga țară într-un viitor a- 
propiat.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
de activiști j

ai P.M.S. U. I
Delegația de activiști ai P.M.S.U., 

condusă de tovarășul Jozsef Ba- H 
lint, șef de secție la C.C. al | 
P.M.S.U., care la invitația C.C. al “ 
P.C.R. a făcut o vizită de schimb ta 
de experiență în România, a pără- | 
sit, sîmbătă la amiază, Capitala, în- I 
dreptîndu-se spre patrie. g

La plecare, pe aeroportul Bă- | 
neasa, delegația a fost condusă de 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. | 
al P.C.R., de activiști de partid. S

Au fost de față Jozsef Vince, H 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu- g 
rești, șl membri al ambasadei.

(Agerpres) H

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 

și 18 decembrie. în ,țară : vre
me schimbătoare. Cerul va pre
zenta înnourări, mai accentuate 
în a doua parte a intervalului. 
Vor cădea ninsori locale. Pe a- 
locuri, în Banat și Oltenia, se 
va semnala și lapoviță. Vînt 

-• slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 9 grade și plus 1 
grad, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 4 grade 
și plus 6 grade. Ceață. Local 
chiciură. în București : vreme 
schimbătoare. Cerul mal mult 
noros la sfîrșitul intervalului. 
Ninsori slabe. Vînt potrivit din 
sectorul estic. Temperatura ușor 
variabilă.
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Abonamente la
„Informația Bucureștiului"

In aceste zile se pot con
tracta abonamente pentru 
1969 la ziarul „Informația 
Bucureștiului’.

‘ e pot abona cititorii din 
Capitală și din toate celelalte 
localități ale țarii.

Abonamentele se contrac
tează la oficiile P.T.T., fac-

torii poștali și difuzorii din în
treprinderi și instituții. Prețul 
unui abonament este de 24 de 
lei pe trei luni șl 96 de lei pe 
un an. Abonamentele pe 
termen lung asigură conti
nuitatea primirii ziarului fără 
nici un altfel de formalități.

ÎN SALA FLOREASCA DIN CA
PITALĂ ș-a disputat aseară meciul 
internațional amical de baschet mas
culin dintre selecționata divizionară 
a României și echipa Hapoel Tel 
Aviv. Baschetbaliștii ' români au 
terminat învingători cu scorul de 
88—69 (43—35).

Revanșa acestei întîlniri se va des
fășura astăzi dimineață în aceeași 
sală, cu începere de la ora 11.00.

ÎN ZIUA A DOUA A ÎNTRECE
RILOR GRUPEI SEMIFINALE DE 
LA MOSCOVA A „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" la polo pe 
apă, echipa Dinamo București a în- 
tîlnit formația Dinamo Moscova. Vie- , 
toria a revenit sportivilor sovietici 
cu scorul de 6—3 
1—0).

Într-un alt meci, Dinamo Magde
burg a învins cu scorul de 10—5 (1—0, 
1—3, 3—0, 5—2) pe N. C. Barcelona.

(0—2, 3—1, 2—0,

ÎN RUNDA A 10-A A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
„ACROPOLE", maestrul român Vic
tor Ciocîltea a remizat cu Pachmann. 
iar Boboțov l-a învins pe Damia- 
novici. Restul partidelor s-au înche
iat remiză.

In clasament conduce Kavalek 
(Cehoslovacia) cu 8 puncte, urmat de 
Parma (Iugoslavia). Boboțov (Bul
garia) — 7,5 puncte etc. Victor Cio
cîltea ocupă locul 13, cu 3 puncte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL DE LA SANTIAGO DE 
CHILE a revenit echipei reprezenta
tive a Poloniei, care a învins, în 
ultimul meci, cu 1—0 (0—0) formația 
chiliană Universidad Catolica. Pen
tru locul trei. Colo-Colo 
cu 2—1 (2—lj formația 
Portuguesa.

Post — Leo Duyndam, urmat de pe
rechea Janssen (Olanda) — Bugdahl 
(R. F. a Germaniei).

ECHIPA DE FOTBAL DUKLA 
PRAGA, aflată în turneu în R. F. a 
Germaniei, a fost învinsă cu scorul 
de 4—0 (2—0) de formația F. 
sers Lautern.

C. Kai-

AME- 
campi-

a întrecut 
braziliană

UN LOT DE ÎNOTĂTORI
RICANI în frunte cu tripla ___
oană olimpică Debbie Meyer a so
sit în Franța, în vederea unor con
cursuri ce vor avea loc la Aix en 
Provence. Marsilia și alte orașe.

viața internațională
BUDAPESTA

Sesiunea Comisiei mixte 

guvernamentale de colaborare 

economică româno - ungară
BUDAPESTA 14. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Sîmbătă au început la Bu
dapesta liicrările sesiunii a VIII-a 
a Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică româno- 
ungară.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române a comisiei, 
iar cea ungară de Apro Antal, 
vicepreședinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc Un

gar, președintele părții ungare a 
comisiei.

În aceeași zi, Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta, a oferit un cocteil în cinstea 
delegației române, conduse de to
varășul Gheorghe Rădulescu.

Au participat Apro Antal, vice
președinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, Karadi Gyula, prim-vicepre- 
ședinte al Comisiei de stat a pla
nificării, șl alte persoane oficiala.
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Comunicatul Plenarei C. C.
ai P. C. .din Cehoslovacia

PRAGA 14 (Agerpres). — A fost 
dat publicității comunicatul refe
ritor la încheierea Plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a 
avut loc la 12—13 decembrie.

Plenara a aprobat în unanimi
tate rezoluția asupra rezultatelor/ 
principale, problemelor și sarcini
lor politicii economice în perioada 
actuală, precum și rezoluția pentru 
organizarea instituțională a orga
nelor federației cehoslovace.

în cadrul lucrărilor plenarei s-a 
dat citire informării cu privire la 
convorbirile de la Kiev între de
legațiile C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și C.C. al P.C.U.S.

Plenara a fost informată, tot
odată, despre desfășurarea activi
tății comisiei pentru reabilitări.

Au fost discutate candidaturile 
propuse pentru funcțiile în guver
nul federal, în guvernul Republicii 
Socialiste Cehe, pentru funcția de 
președinte al guvernului Republi
cii Socialiste Slovace. în spiritul 
hotărîrilor din noiembrie cu pri
vire la necesitatea lărgirii Birou
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
pentru activitatea de partid în re
giunile cehe, plenara a confirmat 
pe Cestmir Cisar, Vojtech Mate- 
jicek, Karel Simek și Vojtech Tro- 
janek ca membri ai acestui birou.

LOVITURILE MILITARE
ÎN AFRICA

Fabrica de bere 
„înainte** din Cluj 

la 90 de ani 
de existență

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 
— Sîmbătă, la Fabrica de bere 
„înainte" din Cluj a avut loc 
o festivitate prilejuită de împlinirea 
a 90 de ani de existență documentară 
a acestei vechi unități a industriei 
noastre alimentare.

Vorbind despre dezvoltarea fabricii 
în cele nouă decenii de existen
ță, Octavian Rusu, directorul între
prinderii, a subliniat că din anul 1950 
și pînă acum, capacitatea de produc
ție a sporit de aproape 4 ori, ajun- 
gînd anul acesta la 180 000 hl bere. 
Recent a fost dată în exploatare o 
secție de fabricat spirt rafinat. Dez
voltarea întreprinderii noastre, a spus 
vorbitorul, s-a produs pe fondul unei 
vechi tradiții, berea fabricîndu-se la 
Cluj de peste cinci secole.

Colectivul fabricii a fost felicitat 
de tovarășii Soos Manea Carol, secre
tar al Comitetului județean de partid, 
Elena Teodorescu,. din partea Uniunii 
sindicatelor pe ramură, și ing. Mircea 
Dumitrescu, din partea Ministerului 
Industriei Alimentare.

Cei prezenți au adresat o telegramă 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care 
își exprimă dragostea și atașamentul 
față de politica înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, închinată bu
năstării materiale și spirituale a po
porului român, și hotărîrea de a 
munci fără preget pentru realizarea 

și depășirea sarcinilor ce le revin.

80 de ani de la 
înființarea 

întreprinderii 
„Luceafărul** 
din Capitală

întreprinderea bucureșteană „Lu
ceafărul" a aniversat sîmbătă 80 de 
ani de existență.

Festivitatea a fost ‘ deschisă de Mi
hai Ties, președintele sindicatului în
treprinderii, după care Ambrozie Co- 
clici, directorul întreprinderii, a rostit 
o cuvîntare omagială. Arătînd că uni
tatea sărbătorește acest eveniment cu 
sarcinile anuale îndeplinite, el a fă
cut un istoric al dezvoltării întreprin
derii. Producția a crescut și s-a lărgit 
continuu în anii din urmă, o dată cu 
efectuarea de noi investiții, introdu
cerea unor noi procedee de finisaj 
și aplicarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice corespunzătoare. între
prinderea, prin dotările recente, a de
venit un mare centru de finisaj textil, 
care asigură această operație pentru 
întreaga producție a fabricilor „Tri
cotajul Roșu" și „Adesgo" și parțial 
pentru „Tînăra Gardă".

Petre Simionescu, din partea Con
siliului sindicatelor al sectorului 6, k 
felicitat pe cei prezenți și a urat noi 
succese în activitatea de viitor s în
treprinderii.

în cadrul adunării au fost înmînate 
insigne de fruntași unui număr de 68 
de muncitori.

(Agerpres)

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE TENIS DE MASĂ a sta
bilit clasamentele celor mai bune 12 
echipe : masculin : 1. JAPONIA ; 2. 
R. P. CHINEZA ; 3. R.P.D. CORE
EANA ; 4. Suedia ; 5. U.R.S.S. ; «.
Iugoslavia ; 7. R. F. a Germaniei ;
8. Cehoslovacia ; 9. Ungaria ; 10. An
glia ; 11. România ; 12. R. D. Ger
mană ; feminin : 1. Japonia ; 2. R. P. 
Chineză ; 3. U.R.S.S. ; 4. Cehoslova
cia ; 5. Ungaria ; 6. R. F. a Germa
niei ; 7. Coreea de Sud ; 8. Anglia ;
9. R. D. Germană ; 10. România ; 11. 
Iugoslavia ; 12. Polonia.

LA WOLFSBURG g-a 
întîlnirea 
handbal
V.F.L. Wolfsburg și formația Dukla 
Praga. Victoria a revenit jucătorilor 
praghezi cu scorul de 19—13 (7—6).

desfășurat 
internațională amicală de 
masculin dintre echipa

ECHIPA IUGOSLAVA DE FOT
BAL O.F.K. BEOGRAD, aflată în 
turneu în Mexic, _a fost învinsă cu 
1—0 de formația 
goria secundă a 
xican.

Torreon, din cate- 
campionatului me-

TURNEULUI PE

REDACȚIA SPORTIVA A 
GENȚIEI FRANCE PRESSE,

A- 
răs- 

punzînd la o anchetă a agenției Tan- 
iug din Belgrad, a desemnat astfel 
„ll-le“ european al anului 1968 : 
SIMEONOV (Bulgaria) — GUAR- 
NERI (Italia), BOSQUIER (Franța), 
J. CHARLTON (Anglia), GEMMEL 
(Scoția), BECKENBAUER (R.F.G.), 
B. CHARLTON (Anglia)—BEST (An
glia). AMANCIO (Spania). ALBERT 
(Ungaria), DJAICI (Iugoslavia). Pri
mele 5 echipe europene : 1. ITALIA, 
2. R. IL A GERMANIEI; 3. ANGLIA; 
4. U.R1S.S. ; 5. Iugoslavia.

ÎN CADRUL __________  __
CARE ÎL ÎNTREPRINDE ÎN UNGA
RIA, echipa feminină de baschet Ro
tation Kunst Berlin (R. D. Germană) 
a jucat la Budapesta cu formația 
locală T.F.S.E. Baschetbalistele ma
ghiare au obținut victoria cu scorul 
de 69—47 (35—28).

REPREZENTATIVA SALVADO
RULUI a învins cu 1—0 (1—0) e- 
chipa Indiilor olandeze. într-un meci 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal.

ÎN CURSA CICLISTA DE ȘASE 
ZILE, care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din Amster
dam. conduce cuplul olandez Peter

ansa»»

(Urmare din pag. I)

MECIURILE DISPUTATE LA 
BELGRAD în grupa semifinală a 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Mladost Zagreb-Mar- 
silia 14—1 (2—0 3—0 ; 6—0 ; 3—1) ; 
Partizan Belgrad 
Budapesta 4—3 
1—0).

Ferencvâros
(0—0 ; 1—2 ; 2—1 ;

INTERNAȚIONALĂ q
(o disciplină sporti- | 
schiul cu bobul) va 

acestui sport în 
viitoarei Olimpiade de 

avea loc la Sapporo

FEDERAȚIA 
DE SCHI-BOB 
vă care îmbină 
cere introducerea 
programul 
iarnă ce va 
(Japonia). Cercurile sportive infor
mate cred însă că există puține șan
se ca această cerere să fie acrobată 
la congresul C.I.O. programat 
viitor 'la Varșovia.

anul

O RECENTA STATISTICA 
BLICATĂ DE ZIARUL „LA 
ZETTA DELLO SPORT" arată 
chipa italiană de fotbal Internazio-
nale Milano, considerată ca una din
tre cele 
lume, a 
ficit de 
italiene.

PU- 
GAZ- 
că e-

mai productive formații din 
avut în ultimii 6 ani un de- 
circa 700 milioane de lire

8
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FOSTUL CAMPION INTERNAȚIO- M 
NAL DE NATAȚIE în probele de 
mare fond, egipteanul HANAFI 0 
MAHMOUD, a murit înecat în timp H 
ce se antrena în Marea Mediterană. 
Hanafi cîștigase în anul 1965 cursa !] 
Capri-Neapole.

Ziarul tanzanian 
„Nationalist" publică 
sub titlul de mai sus o 
analiză asupra succesi
unii de lovituri mili
tare de stat din Africa, 
din care cea mai re
centă este aceea din 
Mali.

„In ultimii cîțiva ani 
— arată articolul — 
mai multe țări africane 
au fost victime ale u- 
nor lovituri militare de 
stat de diferite genuri. 
Aceste acțiuni au anu
mite trăsături comune. 
Toate au fost puse la 
cale de către militari 
sub pretextul de a 
menține „democrația", 
de a salva poporul de 
„regimurile dictatoria
le". sau de a salva 
tara de la „faliment". 
O analiză a acestui 
val de lovituri de 
stat care au avut loc 
în Africa, scrie zia
rul, duce inevitabil 
la concluzia că în 
multe cazuri ele nu 
reprezintă altceva de- 
cît o contraofensivă 
imperialistă, cu scopul 
de a stăvili mișcările 
revoluționare africane.

în continuare, zia
rul tanzanian subli
niază că începînd din 
1963, anul. în care a 
fost întemeiată Orga
nizația Unității Afri
cane, o serie de state 
africane au început să 
ia măsuri care aveau 
drept scop schimbări 
radicale în sistemele 
lor economice, sociale 
si politice, menite să

ducă la dezvoltarea 
unor economii națio
nale de tip necapita- 
list. Ziarul mențio
nează că scopul con
traofensivei imperia
liste care a dus la răs
turnarea guvernelor 
legale a fost tocmai 
paralizarea acestor 
tendințe progresiste.

Răsfoind presa 

străină

„După cîștigarea in
dependenței, o serie de 
țări africane s-au o- 
rientat spre Occiden
tul capitalist pentru 
obținerea fondurilor 
necesare dezvoltării. 
Acestea au fost a- 
cordate sub formă 
de împrumut de la 
guvern la guvern, cu 
dobînzi exorbitante 
sau sub forma de in
vestiții ale uriașelor 
companii monopoliste, 
transformînd conti
nentul într-o sursă de 
profit pentru cîțiva 
magnați financiari..." 
Ziarul arată că lide
rii africani „care au 
îndrăznit să încerce 
să schimbe acest sis
tem de relații al A- 
fricii" au fost amenin
țați cu răsturnarea. 
Cine nu-și amintește 
— scrie autorul arti
colului — de avertis
mentul dat de Lon

dra, în 1967, că „nu 
trebuie să se per
mită Tanzaniei să 
meargă departe pe 
drumul pe care a a- 
pucat" 7

Momentul orientării 
spre Occidentul capi
talist în vederea unor 
împrumuturi de dez
voltare, de multe ori 
în condiții oneroase, 
a dus la consolidarea 
pozițiilor marii bur
ghezii locale. întot
deauna bucuroasă să 
dobîndească partea, e- 
vident redusă, de di
vidende pe care fosta 
putere colonială 1 le 
lasă la dispoziție. 
Tocmai în această 
perioadă, foștii stă- 
pîni coloniali, uniți 
în hotărîrea lor de a 
tine Africa sub un 
control economic
ferm, au luat măsuri 
concrete pentru a se 
pregăti în vederea a 
ceea ce urma să vină.

Evenimentele din 
Mali arată că era lo
viturilor militare nu 
este nici pe departe 
terminată. Ceea ce 
trebuie să facă guver
nele popoarelor afri
cane este să prezinte 
în fața imperialismu
lui un front unit, strîn- 
gîndu-și rîndurile, 
urmînd o linie pro
gresistă. de apărare a 
independentei naționa
le și opunîndu-se im
perialismului sub toate 
formele lui" — își în
cheie articolul ziarul 
tanzanian.

Consumați
Prin conținutul bogat în 

glucide (hidrocarbonate cu 
molecula mică), produsele 
zaharoase fac să se produ
că in organismul uman mai 
multe calorii, atît de necesa
re iarna, cînd pierderea de 
energie este mai mare din 
cauza frigului. Datorită cali
tăților lor speciale — efec
tul psihosenzorial agreabil, 
generat de gustul dulce, a- 
preciat de marea majoritate 
a consumatorilor și în spe
cial de copii — produsele 
zaharoase s-au impus în a- 
limentația omului. 100 gr. 
produse zaharoase alcătuite 
predominant din zahăr,

dulciuri!
glucoză și diverse fructe 
pot crea circa 300—>-400 ca
lorii.

Toate unitățile „Alimenta
ra* din cartiere slnt aprovi
zionate cu diverse dulciuri, 
între care ciocolată amăruie, 
cu vanilie, cu lapte, cu sta
fide și alune ; gemuri și 
dulcețuri din fructe, șerbe
turi din lămîie, portocale, 
trandafiri, zmeură, cacao, 
vanilie, Jeleuri, rahat cu 
fructe și diverse arome. De 
asemenea, se găsesc în 
magazinele alimentare și 
vinuri de calitate, din renu
mitele podgorii ale țării.

runcate alte colete. Și ciclul se re
petă. Curînd platoul se „identifică" 
cu tabloul desăvîrșit al expresiei 
„clae peste grămadă". Deasupra unor 
scaune tapisate e aruncat un lot de 
ventile industriale și colaci de sîr- 
mă ; sub niște lăzi anonime, dar gre
le, suferă marfă fragilă.

între timp, mii de colete sînt cobo
rîte din trenuri și împinse spre pos
turile de expediție.

Aici treburile nu stau bine. Cauza : 
între cantitatea de marfă sosită 
și cea expediată către bene
ficiari s-a creat un decalaj : se ex
pediază mult mai puțin. Astfel, mal
dărele de colete cresc mereu în 
înălțime, în lățime. Ce se întîmplă 
cu marfa din colete 7 Zace. Nu 
ajunge în timp util la beneficiar 
și, uneori, se degradează. în ziua de 
luni, 9 decembrie, stocul de colete 
din magazie se ridicase la o cifră 
record : 192 de vagoane ! Cum s-a 
ajuns aici 7 Am discutat îndelung . 
cu tov. C. Popescu, subșeful stației „16 
Februarie", cu inspectorii Direcției 
C.F.R. București și cu multi alți 
organizatori ai serviciilor de pri
mire și expediere a coletăriei. Ce 
am aflat 7

Magazia de mărfuri nu are, pro- 
priu-zis, posibilitatea să expedieze 
marfa întrucît nu dispune de mij
loace de transport. Pentru' a și le 
procura, apelează la „furnizorul" ei 
— „punctul de expediție și camio- 
naj", pe scurt P.E.C. (tot organ al 
C.F.R.), care apelează la D.R.T.A.... 
Tot vorbindu-ne de P.E.C., de greu
tățile magaziei și de D.R.TzA., or
ganizatorii transporturilor mai sus 
pomeniți ne-au prins într-un hățiș 
de explicații deliberat justificative. 
Ocoleau parcă înadins tocmai ceea 
ce ar fi trebuit să • precizeze : 
are sau nu are C. F. R.-ul da
toria să transporte (și cît mai ra
pid) marfa de la expeditor la be
neficiar 7 De ce este atîta dezordine 
în magazie 7 De ce nu sînt folosite 
mijloace mecanizate la rulajul cole

tăriei 7 Pentru răspunsuri clare la 
toate aceste întrebări, am cerut lă
muriri la Ministerul Căilor Ferate. în 
convorbirea pe care am avut-o, tov. 
Eugen Culicov, șeful serviciului ex
ploatări comerciale (for coordonator 
pentru sectorul traficului de cole- 
tărie), ne-a relatat foarte pe scurt: 
„Obligația noastră de cărăuși ai 
mărfurilor este să executăm trans
portul cu trenul și cu camionul de 
la furnizor în curtea beneficiaru
lui".

— E limpede. Dar cum se ajunge 
la blocarea magaziilor 7

— Pe de o parte ne lipsesc efec-

cu beneficiarul coletului, sîntem pa
sibili de daune.

— Și plătiți 7
— Da.
— Dar dacă nu aveți contract de 

camionaj cu beneficiarul 7
— îl avizăm cît se poate de repede 

că i-a sosit marfa. în acest caz. el 
și-o ridică cu mijloace de transport 
proprii. Noi avizăm, dar unii nu 
prea vin...

— Sînt întreprinderi avizate, care 
știu că au marfă în magazia dv„ și 
nu vin să și-o ia 7

— Destule. Și încă avizate de cîte 
4—5 ori. Atît de multe, îneît ne blo
chează rampele. Intîrzierile de o zi.

Ne-am interesat mai în amănunt — 
oare cum gîndesc cei direct res
ponsabili pentru marfa părăsită, dacă 
îsi cunosc obligațiile de serviciu 7 
Ne-am deplasat la depozitul de ma
teriale din Dealul Spirii (for tute
lar : întreprinderea de construcții 
speciale și transporturi a M.T.A.N.A.). 
Discuția cu șeful depozitului. Vic
tor Ștefăroiu (și cu alți funcționari), 
a fost din cale-afară de penibilă. 
Am întrebat:

— De ce nu vă ridicați coletele 
de marfă din depozitul „16 Februa
rie" 7 Sînt sosite acolo din septem
brie...

Știti ce ne-a răspuns șeful depo-

ABANDON LA... „SECȚIA SUFERINȚĂ"
77 7 7

tiv camioane și oameni care să 
manipuleze marfa. La acestea con
tribuie (din plin — n.n.) și alți fac
tori — subiectivi: din cauză că ma
gaziile sînt blocate, nu putem folosi 
mijloace mecanizate de rulare a co
letăriei ; nu există o organizare per
fectă a muncii în magazii...

Așa este. Dar tot atît de adevărat e 
și faptul că stă în puterea Ministe
rului Căilor Ferate și a direcțiilor 
sale să acționeze hotărît pentru eli
minarea ambelor categorii de cauze 
care duc la scoaterea din circulație a 
unui volum atît de mare de bunuri 
materiale !

Ne întoarcem la coletele cu marfă 
care așteaptă pe rampă, la punctele 
de expediție de la magazia „16 Fe
bruarie". L-am întrebat într-o doară 
pe subșeful stației:

— Ce se întîmplă dacă un colet 
«ace pe rampă o săptămînă 7

— Dacă avem contract de camionaj

două n-ar fi nimic. Dacă trec însă 
cinci zile de la avizare, coletul e 
transferat la „Suferință".

— !?
— E depozitat la „Sectorul sufe

rinței".
Abia au fost rostite aceste cuvinte, 

și apare cineva care se prezintă : 
„Constantin Tufoi mă cheamă și sînt 
șeful Suferinței".

Vizităm cu toții sectorul. „Sufe
rința" e un compartiment al magaziei 
în care zac mărfurile de săptămîni. 
de luni... Lăzi cu rulmenți, cu diferite 
piese mecanice, cu alimente, motoa
re, unelte agricole, saci. Depozitul de 
materiale „Dealul Spirii" are de ri
dicat de la „Suferință" 16 colete din... 
septembrie ; Romtrans — un' motor 
agitator de 1 200 kg ; I.C.R.M....
Nu ne stă în putință să publi
căm toate „firmele" care au coman
dat furnizorilor marfă cu termen de 
livrare ferm, ca apoi s-o abando
neze la „Suferință".

zitulul 7 Pur și simplu că a uitat să 
ridice marfa ! Un răspuns incredibil! 
(în tot acest răstimp n-a uitat 
să-și ridice salariul de la casierie). Cu 
toate străduințele, n-am reușit să ob
ținem nici o explicație mai plauzi
bilă. în realitate, șeful depozitului nu 
putea să uite, pentru că iată ce de
clară tov. C. Popescu : „L-am avi
zat de sosirea coletelor în nenu
mărate rînduri"...

Așadar, să fim serioși ! Din alte 
motive zac coletele la „Suferință" : 
indolență și iresponsabilitate, ca în 
cazul pomenit mai sus, sau pentru că 
beneficiarii își dau seama pe parcurs 
că au solicitat mărfuri de care nu au 
nevoie (ceea ce are aceeași semnifi
cație). Poate că mai sînt și alte 
cauze. Un lucru rămîne însă sigur : 
forurile competente au datoria să 
tragă la răspundere pe cei în culpă. 
Să fie sancționați drastic și să aco
pere pagubele materiale din propriul 
lor buzunar.

...Din nou pe rampa „16 Februa
rie". Subșeful stației ne atrage aten
ția : „Aici e <Prisosul»“.

Sectorul „Prisos" e frate geamăn 
cu „Suferința". Cu deosebirea că măr
furile de la „Prisos" nu pot fi ridi
cate, destinatarii fiind necunoscuți. 
Coletelor ba le lipsesc etichetele, ba 
au adresa incompletă. O mostră ; Fa
brica „Azbociment" din Oradea li
vrează o ladă de rulmenți... Cui 7 
Bucureștiului ! ș.a.m.d.

în acest caz, expeditorului 1 se 
semnalează în scris situația, ceea 
ce e bine ; dar și mai bine ar 
fi dacă stațiile C.F.R. și magaziile 
de mărfuri nu ar primi colete cu 
adrese incomplete. S-ar obține un 
dublu cîștig : marfa n-ar mai circula 
zadarnic ; spațiile de depozitare ar 
fi deblocate de asemenea coletărie.

Prisos de mărfuri, mărfuri abando
nate, mărfuri în suferință. La aceste 
anomalii se adaugă spațiile de tran
zit și de depozitare blocate. Este o 
stare de lucruri inacceptabilă. Cel 
care se joacă cu atîtea bunuri ar tre- 
buiduați de guler 1

Să recapitulăm : dacă magazia ține 
la murat coletele sau le produce le
ziuni prea grave. întreprinderile pă
gubașe pot cere despăgubiri. Invers, 
dacă întreprinderile nu vin să-și ri
dice la timp coletăria, magazia o tri
mite la „Suferință" și pretinde, pa 
deasupra, taxe de magazinaj. Pentru 
perfecționarea efectivă a activității 
în magazia „16 Februarie" — și în 
celelalte din țară — pentru sporirea 
la maximum a vitezei de circulația 
a mărfurilor, pentru evitarea orică
ror pierderi materiale se impun se
rioase măsuri organizatorice. Este da 
neconceput ca mărfuri cu valori con
siderabile să fie sustrase temporar 
sau chiar definitiv circuitului eco
nomic.

Nu ne îndoim că forurile C.F.R, 
vor analiza cu atenția cuvenită a- 
ceastă problemă, cu toate implica
țiile ei, și vor lua neîntîrziat măsuri. 
Iar asupra altor aspecte sesizate cu 
acest prilej, ne rezervăm dreptul da 
a reveni.
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S-o deschis conferința Fiecare popor are dreptul 
de a-și alege singur calea

cu privire la vizita ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România,

• PARLAMENTUL A 
FOST SUSPENDAT
• NUMEROȘI FRUN
TAȘI POLITICI A- 
RESTAȚI • UN NOU 
„ACT INSTITUȚIO
NAL* LA PRESIUNEA

„DURILOR"

în 
neri 
rile 
au transmis comunicatul 
adoptat de Consiliul 
Securității Naționale, 
convocat încă de la pri
mele ore ale dimineții, 
de către mareșalul Costa 
o Silva, șeful statului 
brazilian.

„Actul instituțional", 
promulgat do consiliu — 
al cincilea de la lovitura 
de stat din 1964 — hotă
răște suspendarea parla
mentului pe o perioadă de 
timp nedeterminată și a- 
cordă puteri depline șefu
lui statului. în virtutea a- 
cestora, președintele tării 
este împuternicit să sus
pende toate garanțiile con
stituționale, avînd totoda
tă posibilitatea să înlo
cuiască pe guvernatorii 
statelor federației, iar gu
vernul a primit împu
ternicirea de a conduce 
prin decrete, de a suspen
da drepturile politice ale 
deputaților pe timp 
zece ani, șl de a 
starea de asediu.

Cum s-a ajuns 
ceastă situație ?

Recent, de la 
parlamentului, deputatul 
de opoziție Marcio Alves 
i-a criticat pe principalii 
comandanți militari, acu- 
zîndu-i de acțiuni arbi
trare. Discursul său a 
fost primit în mod nefa
vorabil de așa-numita 
aripă dură din sînul ar
matei. Tn urma presiuni
lor exercitate de „duri", 
guvernul — format după 
cum se ștîe în mare parte 
din ........
rut 
ților 
tatea 
Alves.
să poată fi deferit justi
ției. Cererea guvernului 
a stîmit o adevărată fur
tună în parlament. Dis
cuțiile aprinse dintre ex- 
ponenții celor două ta
bere au condus spre un 
deznodămînt neașteptat: 
aproximativ 100 de depu- 
tati ai partidului de gu- 
vernămînt s-au raliat 
opoziției, votînd împotri
va cererii guvernului. 

• în urma acestui „dez
acord profund" (Associa
ted Press), intervenit în
tre parlament si militari, 
forțele armate braziliene 
au fost puse în stare de 
alarmă. Patrule ale poli
ției militare 
principalele 
orașelor. La 
neiro. soldați 
mitraliere păzesc sediile 
ministerelor. Mai multe 
ziare au fost suspendate.

Proclamarea „actului 
Instituțional" n-a fost de 
natură să diminueze în
cordarea care domnește 
în întreaga tară, cu atît 
maî mult, cu cît. îndată 
după difuzarea sa, în 
tot timpul nopții au con
tinuat arestările. Printre 
persoanele arestate se 
află fostul președinte 
Juscellno Kubitschek, 
Carlos Lacerda, fost gu
vernator al statului 
nabara, în total 
60 de nume.

Situația creată 
caracterizată de France . 
Presse drept „cea mal 
gravă criză politică care 
a izbucnit în Brazilia 
după 1964".

Dan MUNTEANU

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
La Stockholm a început Conferin
ța internațională consultativă cu 
privire la Vietnam. La lucrările 
care se desfășoară sub deviza 
„Vietnam 69 — Mobilizare inter
națională" iau parte personalități 
de seamă ale mișcării pentru pace 
din numeroase țări ale lumii și 
reprezentanți ai unor organizații 
internaționale. Din România par
ticipă Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii.

Conferința a fost deschisă de

Bertil Svanstrem, conducătorul 
Comitetului de coordonare. Primiți 
cu multă căldură, au luat cuvîntul 
Hoang Minh Giam, ministrul cul
turii al R.D. Vietnam, și Nguyen 
Duc Van, reprezentantul 
nent al Frontului Național 
berare din Vietnamul de 
București, care au vorbit 
succesele luptei poporului
mez împotriva agresiunii america
ne, pentru libertatea și indepen
dența patriei sale. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul participanți din 
S.U.A. șl U.R.S.S.

CE SE ASCUNDE ÎN DOSUL CONTROVERSEI CU PRIVIRE LA 
GEOMETRIA MESEI DE TRATATIVE

de 
institui
la

tribuna

militari — a ce- 
Camereî deputa- 

să-i ridice imunl- 
parlamentară lui 

pentru ca acesta

circulă pe 
artere ale 
Rio de Ja- 
înarmati cu

Gua- 
peste

este

PARIS 14 (Agerpres). — Șefii ad- 
juncți ai delegațiilor R. D. Vietnam 
și S.U.A. la conferința de la Paris ?u 
privire Ia Vietnam, ambasadorul Ha 
Van Lau și Cyrus Vance, s-au întîl
nit vineri din nou pentru a dezbate 
problemele de procedură ale confe
rinței. După întîlnire s-a făcut cu
noscut că nu a fost realizat nici un 
acord asupra celor două chestiuni în 
suspensie, și anume forma mesei în 
jurul căreia se vor desfășura dezba
terile și modalitățile de desemnare a 
vorbitorilor. Se știe că dezacordul în 
aceste probleme de procedură derivă 
din modul diferit în care este luată 
în considerare participarea la confe
rință ; în timp ce delegația R. D. Viet
nam declară că acordul inițial prevede 
o conferință în patru cu participarea 
reprezentanților nord-vietnamezi, a- 
mericani, celor ai Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud și 
ai administrației de la Saigon, dele
gația S:U.A. afirmă că nu ar fi vorba 
decît de o conferință în doi. Această 
interpretare americană este evident 
menită să-i permită nerecunoașterea 
delegației F.N.E. ca parte egală în 
drepturi la tratative.

Delegația R. 'D. Vietnam optează 
pentru o masă rotundă iau pătrată, 
iar delegația americană pentru așeza
rea participanților la două mese dis
tincte (de formă semiovală sau semi
circulară). In același timp, ordinea 
vorbitorilor ar urma să fie trasă la 
sorți, potrivit dorinței reprezentanților 
nord-vietnamezi, între cele patru de
legații, iar, potrivit părerii 
între „cele două părți".

★
HANOI 14 (Agerpres). 

zentantul Ministerului 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că la 12 decembrie un grup 
de avioane americane, care au pă
truns de repetate ori în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam, au arun
cat bombe asupra localității Tha 
Thoa din provincia Kuang Binh. 
Se menționează, totodată, că la 11 
decembrie forțe armate americane 
și saigoneze au pătruns în partea 
sudică a zonei demilitarizate.

★
HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că Direcția Generală 
Politică a Armatei Populare Vietna
meze, inspirîndu-se din politica uma
nitară dusă de guvernul R. D. Viet- 

’ nam, a hotărît șă acorde piloților 
americani capturați în Vietnamul de 
nord autorizația de a primi cadouri 
de la familiile lor cu prilejul sărbă
torilor de iarnă.

★
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Melvin Laird, ministru al apărării în 
viitoarea Administrație Nixon, a avut 
vineri o întrevedere cu actualul șef 
al Pentagonului. Clark Clifford. In 
cadrul unei conferințe de presă, el a

declarat că va sprijini eforturile pe 
care Richard Nixon a promis să le 
facă pentru a se pune capăt războ
iului din Vietnam. Este vorba, a 
menționat Lalrd, de „obiectivul ma
jor" al viitoarei Administrații. El si-a 
exprimat speranța că se va pune ca
păt războiului din Vietnam, înainte 
de prezentarea primului buget mili
tar republican — în toamna anului 
1969.

agențiile
In cadrul dezbaterilor 

consacrate relațiilor Est- 
Vest, cu ocazia sesiunii de la Paris 
a Comitetului ministerial al Consiliu
lui European, care reunește reprezen
tanți din 18 state occidentale, Michel 
Debrâ, ministrul de externe al Fran
ței, și o serie de alți vorbitori s-au 
pronunțat în favoarea continuării unei 
politici de destindere pe plan interna
țional.

americane,

— Repre- 
Afacerilor

R 5-a Sesiune a Comi
tetului de studiu al comisiei 
economice pentru Europa, însărcinat 
cu examinarea posibilităților de con
struire a Canalului Dunăre—Oder- 
Elba și-a încheiat lucrările la Viena. 
La reuniune au luat parte delegați din 
Austria, Polonia, Cehoslovacia, iar în 
calitate. de observatori reprezentanți 
din U.R.S.S., România, Ungaria, Iu
goslavia și ai Comisiei Dunării.

Sesiunea Camerei Popu
lare a R. D. Germane ?i a în- 
cheiat lucrările la Berlin. Deputății au 
adoptat în unanimitate planul econo
miei naționale și bugetul R. D. Ger
mane pe 1969, precum și o lege cu 
privire la modul de elaborare a buge
tului de stat.

0 instanța judecătoreas
că excepțională, denumită „tri-

® Declarația reprezentantului român în legătură cu 
așa-zisa „problemă coreeană"

NEW YORK 14. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: In cadrul dezbaterilor 
generale din Comitetul politic, cu 
privire la „problema coreeană", a 
luat cuvîntul reprezentantul per
manent al României la Națiunile 
Unite, ambasadorul Gheorgh'e Dia- 
conescu. Delegația română, a subli
niat vorbitorul, abordează proble
ma coreeană și soluționarea aces
teia în contextul respectării stricte, 
de către toate statele, a dreptului 
fiecărui popor de a dispune de el 
însuși, de a-și alege singur calea 
dezvoltării sociale și politice, care 
răspunde cel mai bine dorinței și 
aspirațiilor sale.
,i „Spre regretul nostru, a de

clarat ambasadorul român, pro
blema care de peste 20 de ani 
este în mod sistematic înscrisă pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale — și anume „raportul comisiei 
Națiunilor Unite pentru reunifi- 
carea și refacerea Coreei” — apar
ține acelui gen de acțiuni care con
travin procesului obiectiv al isto
riei contemporane și care afectea
ză interesele vitale ale popoarelor 
și pun în pericol pacea lumii”.

In lumina considerațiunilor ară
tate, a subliniat vorbitorul, Româ
nia se pronunță cu hotărîre pentru, 
retragerea din Coreea de sud a 
tuturor trupelor americane și a tu-

turor celorlalte trupe străine aflate 
în Coreea de sud sub denumirea 
de trupe ale O.N.U. România se 
pronunță, de asemenea, pentru 
desființarea Comisiei Națiunilor 
Unite pentru unificarea și refa
cerea Coreei și pentru încetarea 
examinării așa-zisei probleme 
reene la Națiunile Unite.

Congresul Uniunii
Comuniștilor 
din Muntenegru

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, 'transmite: 
Sîmbătă la Titograd s-au încheiat 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al Uniunii ~ 
negru.

Delegații 
și aprobat 
ții C.C. întie cele două congrese, 
au adoptat statutul Uniunii Comu
niștilor din Muntenegru. rezoluția 
privind sarcinile de viitor și au a- 
les organele de conducere. In func
ția de președinte al C.C. a fost ales 
Veselin Djuranovici, iar de secre
tar al Secretariatului C.C. 
broslav Ciulaflcl.

Comuniștilor din Munte- 

la congres au ascultat 
raportul asupra activită-

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu. a făcut o vizită oficială 
în Republica Democrată Germană în 
perioada 10—14 decembrie 1968, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii 'Democrate Ger
mane, Otto Winzer.

La 12 decembrie, ministrul aface
rilor externe Corneliu Mănescu a 
fost primit de primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ulbricht, în 
prezenta lui Willi Stoph. membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen- 

■ trai al Partidului Socialist Unit din 
Germania și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane. •

Oaspeții au vizitat granița de stat 
a Republicii Democrate Germane, la 
poarta Brandenburg. Ei au vizitat, 
de asemenea, obiective culturale și 

și
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a lărgi baza contractuală ■ relații
lor dintre ele.

Părțile au convenit să înceapă în 
cel mal scurt timp tratative în ve
derea încheierii unul tratat de prie
tenie, colaborare și asistență reci
procă între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană.

De ambele părți s-a constatat că în 
cele două țări există condiții favora
bile pentru adîncirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat convingerea comună că întări
rea unității statelor socialiste consti
tuie o premisă importantă pentru în
făptuirea securității europene și men
ținerea păcii în întreaga lume.

Cei doi miniștri au subliniat că în
tărirea colaborării între statele sis
temului socialist servește intereselor 
popoarelor lor, ca și cauzei generale 
a socialismului, luptei pentru pace 
și progres social.

A fost totodată subliniată rința 
celor două guverne de a dez ‘ -'n°rși 
cultiva relații de bună vecină., a S, e- 
galitate în drepturi și colaborare 
fructuoasă cu toate statele europene, 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice între state cu orînduiri sociala 
diferite.

In spiritul Declarației de la Bucu
rești din 6 iulie 1966 a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cele două părți au reafirmat părerea 
că una din condițiile principale pen
tru destindere și realizarea securită
ții europene o constituie recunoașterea 
necondiționată de către toate gu
vernele europene a realităților de 
pe continent, inviolabilitatea fron
tierelor actuale între statele euro
pene, inclusiv a frontierelor Repu
blicii Democrate Germane suvera
ne, declararea acordului de la Miin- 
chen ca nul și neavenit de la în
ceput.

Cei doi miniștri consideră că sta
bilirea de relații normale pe bază 
de egalitate între guvernele Repu
blicii Democrate Germane și Re
publicii Federale a Germaniei 
facilita realizarea de progrese 
calea înfăptuirii 
pene.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că în actualele împre
jurări, în Europa este imperios ne
cesar să fie împiedicate forțele im
perialiste, reacționare și revanșar
de să creeze noi încordări și să acti
veze politica de pe poziții forță 
și războiul rece. ’“■J,.'

Cei doi miniștri și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu intensi
ficarea cursei înarmărilor, cu men
ținerea și întărirea blocului agre
siv N.A.T.O Ei consideră că este 
necesar să se facă noi pași înainte 
pe calea destinderii în Europa. Cele 
două părți se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe pentru 
securitatea și cooperarea europea
nă, subliniind necesitatea unei pre
gătiri adecvate a acesteia.

Cei doi miniștri consideră că 
încetarea de către S.U.A. a bom
bardamentelor asupra teritoriului ■ 
Republicii Democrate Vietnam și 
acceptarea tratativelor cu Republica 
Democrată Vietnam și Frontul Nafr 
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud constituie un succes deo
sebit al luptei eroice pe care o duce 
poporul vietnamez, du ajutorul activ 
al statelor socialiste și cu sprijinul 
solidar al tuturor popoarelor iubi
toare de pace din lume. Ei subli
niază că statele lor vor acorda șl 
pe mai departe poporului vietna
mez tot sprijinul și ajutorul po
sibil în lupta sa dreaptă.

Cu privire la situația îngrijoră-- 
toare din Orientul Mijlociu, cei doi 
miniștri au subliniat imDortanta re
zoluției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, a cărei îndepli
nire este o condiție importantă pen
tru pacea si securitatea în această 
regiune.

Ministrul Corneliu Mănescu a in
format despre rezultatele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, pe 
care a condus-o în calitate de pre
ședinte, și despre desfășurarea pînă 
în prezent a celei de-a 23-a sesiuni, 
în legătură cu aceasta, partenerii 
au subliniat necesitatea respectării 
și aplicării principiilor Cartei, in
clusiv a universalității organizației, 
precum și necesitatea participării și 
colaborării pe bază de drepturi egale 
a Republicii Democrate Germane în 
Organizația Națiunilor Unite și în 
celelalte organizații internaționale.

Ambii miniștri s-au declarat mul
țumiți de rezultatele schimbului de 
păreri și au convenit asupra conti
nuării întîlnirilor și consultărilor în
tre cadre cu funcții de conducere jiin 
ministerele afacerilor externe 
publicii Socialiste România și 
publicii Democrate Germane.

Ministrul afacerilor externe 
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane, Otto Winzer. invi
tația guvernului român de a face o 
vizită oficială în România, în cursul 
anului 1969. Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane, Otto Winzer, a acceptat cu 
mulțumiri această invitație, data vi
zitei urmînd a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

științifice din orașele Dresda 
Potsdam.

Miniștrii afacerilor externe al 
publicii Socialiste România și al 
publicii Democrate Germane au efec
tuat un schimb de păreri și s-au in
format reciproc asupra evoluției re
lațiilor bilaterale și cu privire la 
unele probleme actuale ale situației 
Internaționale.

Convorbirile s-au 
tr-o atmosferă de prietenie, 
tate și înțelegere reciprocă.

Miniștrii și-au manifestat 
ția în legătură cu stadiul 
dintre Republica Socialistă 
și Republica Democrată Germană și 
au exprimat, în același timp, hotărî- 
rea guvernelor lor de a folosi toate 
posibilitățile pentru dezvoltarea pe 
mal departe a relațiilor dintre cele 
două țări. Ei au reafirmat dorința 
guvernelor lor de a intensifica schim
bul reciproc de păreri în probleme 
de interes comun, ca și schimbul de 
experiență între cele două țări șl de

Re- 
Re-

desfășurat în-
cordiali-

satisfac- 
relațiilor 
România

Ministrul comerțului ex
terior al Cehoslovaciei, Va- 
clav Vales, a părăsit sîmbătă Tokio 
după o vizită oficială în Japonia.

de presă transmit
bunalul revoluției", care va judeca 
persoanele vinovate de acțiuni de 
spionaj .împotriva țării, elemente ale 
cercurilor imperialiste și contrarevo
luționare, a fost creată în Irak.

Puternice unități poliție
nești și trupe, sprijinite de eli
coptere, tancuri și care blindate, au 
intervenit vineri în centrul universitar 
din Ciudad de Mexico pentru a înă
buși o demonstrație la care au parti
cipat peste 3 000 de studenți.

(■ ■

„Cosmos 259 
satelit artificial destinat continuării 
cercetării spațiului cosmic, a fost lan
sat în Uniunea Sovietică.

Delegația militară a Re
publicii Populare a Yeme
nului de sud, condusă de mi- 
nistrul apărării. Saleh Al-Aulaki, a pă
răsit Uniunea Sovietică, unde a efec
tuat o vizită oficială. Membrii dele
gației au avut întrevederi cu ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșalul A. Gre- 
ciko, și șeful Statului Major General 
al Forțelor Armate ale U.R.S.S., ma
reșalul M. Zaharov.

Peste 5 000 de persoane au luat parte la o demon
strație de protest care a avut l°c sîmbătă în Berlinul occidental împo
triva achitării unui fost judecător nazist. Demonstrația a fost organizată de 
„opoziția extraparlamentară" în semn de protest contra sentinței unui tribunal 
vest-berlinez pronunțată în procesul lui Hans Joachim Rehse. In timpul cît a 
funcționat ca judecător în perioada lui Hitler, acesta a pronunțat 231 de sen
tințe de condamnare la moarte.

7

Concluziile lui W. Scranton

după turneul în

Orientul Apropiat
NEW YORK. — William Scranton, 

trimisul special al președintelui ales 
al S.U.A., Richard Nixon care a e- 
fectuat un turneu în mai multe țări 
arabe, a ținut o conferință de presă. 
Cu această ocazie, Scranton a preco
nizat o politică americană „mai echi
librată" în Orientul Apropiat, pentru 
a facilita reglementarea acestei pro
bleme pe care a denumit-o „explozi
vă și dificilă". El a adăugat că. chiar 
dacă situația este complicată, unii 
conducători arabi sînt interesați în 
găsirea unei soluții pașnice a proble
mei.

Scranton a precizat că nu este co
rect să se creadă că lumea arabă în 
ansamblul ei este împotriva Israelu
lui. Există numeroși arabi care admit 
conviețuirea cu un Israel neexpan- 
sionist.

blicii Arabe Unite l-a însărcinat pe 
ambasadorul său la Londra, Ahmed 
Hassan Fikki, să aducă la cunoștința 
ministrului de externe britanic, Mi
chael Stewart, poziția R.A.U. în ac
tuala conjunctură din Orientul Apro
piat. Ahmed Hassan Fikki a precizat 
punctul de vedere al R.A.U.. după 
convorbirile pe care ministrul de ex
terne egiptean, Mahmud Riad, le-a 
avut la New York cu secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, și după 
recentele vizite întreprinse la Cairo 
de William Scranton și Gunnar Jar
ring. ,

★

ar
. .. pe

securității euro-

★
CAIRO. — Ziarul egiptean ,A1 Ah

ram" informează că guvernul Repu-

1 NEW YORK. — Ministrul lsraelian 
. al apărării, generalul Moshe Dayan, 
a sosit la New York. El urmează să 
aibă întrevederi cu președintele ales 
al Statelor Unite. Richard Nixon.

Demonstrație la Lisabona împotriva unor măsuri, antistudențești luate de 
autorități

Oficialitățile medicale ameri
cane au anunțat „stare de alar
mă" pe o durată de cel puțin 
trei luni, datorită epidemiei de 
„gripă Hong Kong". 4 Pe baza 
unor controale efectuate în 122 
de 
la 
au 
te

orașe americane, s-a ajuns 
concluzia că pînă in prezent 
decedat din cauza bolii pes- 
700 de persoane.

Manevre tactice ale for
țelor navale naționale ale 
Franței vor avea loc în Marea Me- 
diterană la 17 și 18 decembrie, s-a 
anunțat la Paris. La manevre vor par
ticipa nave ale escadrelor din Medi- 
terană și Oceanul Atlantic.

Un ovion nord-omerican 
de pasageri „Boeing 707" 
s-a prăbușit în mare> cu^cîteva 
minute înainte de a ateriza pe aero
portul Maiquetia, la nord de Ca
racas provocînd moartea a 50 de per
soane.

Detașamentele Mișcării 
populare pentru eliberarea 
AngOlei (M.P.L.A.) continuă seria 
atacurilor lansate asupra pozițiilor 
trupelor portugheze din Cabinda, in
formează un comunicat al reprezen
tanței din Brazzaville a M.P.L.A. In 
cursul acestor operațiuni au fost dis
truse două mașini militar? portugheze, 
32 de soldați au fost uciși, iar 27 răniți.

Primul ministru rhode-
Sian, Ian Smith, a declarat că gu
vernul său a pregătit un plan în ve
derea realizării unui acord cu Marea 
Britanie. El nu a dezvăluit nici un 
fel de amănunte în legătură cu con
ținutul planului, dar a menționat că 
acesta va fi anunțat la timpul oportun.

în Cuba a fost experi
mentat CU succes transportul 
zahărului tos în vagoane „Tolba" cu 
o capacitate de 50 tone fiecare, livrate 
de România. Rezultatele probelor a- 
cestor vagoane, construite special pen
tru Cuba de Uzinele mecanică din 
Tumu Severin, au fost foarte bune.

INANIȚIE Șl CARATE
La fiecare 56 de se

cunde un copil sub 4 
ani moare de foame 
pe continentul latino- 
american. Sau 1550 
copii zilnic.
-.■Totodată 7 500 000 de 

copii de aceeași vîrstă 
nu mor, dar trăiesc 
(cuvîntul sună de-a 
dreptul cinic în acest 
context !) în condiții 
de subnutriție croni
că. de gradele II și 
III. Adică suferă de 
tulburări foarte gra
ve. în pragul morții 
prin inaniție.

tn sfîrsit la 15 mi
lioane se ridică nu
mărul copiilor din a- 
celasi grup de vîrstă 
care au o condiție re
lativ mai bună : su-

feră de malnutriție de 
gradul I.

Datele de mai sus 
au fost prezentate de 
prof. Rafael RAMOS 
de la Spitalul de co
pii din Mexico la 
Congresul internatio
nal al pediatrilor.

In aceeași zi. un 
ziar elvețian publica 
altfel de „cifre" : pre- 

, tu rile cîtorva piese 
din catalogul „Cadou
rilor de sărbători" pu
se la dispoziția distin
sei sale clientele de o 
casă de specialitate 
(Am putea paria că 
din „distinsa, cliente
lă" nu vor lipsi na
babi americani, pro
prietari de sonde în A- 
merlca Latină, și nici 
latifundiari cu som-

brero). Citeva din a- 
ceste cifre : butonii de 
manșetă cu briliant : 
7 475 fr. elvețieni; 
pereche 
II 700 fr.. un 
aur alb cu 
20 400 fr.

Potrivit unui calcul 
aproximativ. prețul 
colierului echivalează ■ 
cu costul pe zi al hra
nei, de arad optim, 
pentru circa 4 600, de 
copii. Deci de 'trei 
ori atîția cîți mor zil
nic in America Lati
nă! Vieți pierdute de 
copii echivalate în 
caratele opulentei Ce 
poate fi mai acuzator 
pentru rîndulelile de 
pe o mare parte a 
globului 1

de
o

cercei: 
colier de 
diamante

I. F.
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Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, aflat într-o vizită ofi
cială în R.D. Germană, și persoanele 
care îl însoțesc au fost sîmbătă oas
peții orașului Potsdam. Primarul ge
neral al orașului, Brunhilde Hanke, a 
oferit o masă în cinstea ministrului 
afacerilor externe al României.

Sîmbătă seara, Corneliu Mănescu 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai pre
sei din R. D Germană. Cu acest pri
lej ministrul român a răspuns la nu
meroasele întrebări referitoare la re
lațiile bilaterale, politica externă a ? 
Republicii Socialiste România și pri
vind aspecte ale construcției socia
liste în tara noastră.
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