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Fiind una dintre ramurile de importanță vitală ale economiei naționale, care asigură o valorificare superioară a surselor de materii prime ale țării, industria chimică s-a bucurat și continuă să se bucure de întreaga atenție și preocupare a partidului și statului nostru j în cei patru ani care au trecut din actualul cincinal acestei ramuri i-au fost alocate importante fonduri de investiții, ce depășesc net nivelurile atinse în alte ramuri industriale, evoluție caracteristică pentru industria chimică și în acest an. Tocmai pe această bază a fost posibil să se prevadă și în 1970 un înalt ritm de creștere a producției chimice — de peste 21 Ia sută, față de un spor de 11.3 la sută, cît s-a stabilit pe ansamblul industriei.Această dezvoltare Impetuoasă impune însă, din partea noastră, a celor oare coordonăm nemijlocit destinele industriei chimice — așa cum, cu deplin temei a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 'decembrie1969 — „o preocupare sporită pentru realizarea într-un timp scurt a parametrilor proiectați Ia toate capacitățile existente, pentru intrarea la termen în producție a noilor obiective, pentru asigurarea bunei funcționări a tuturor instalațiilor".Pe lîngă adresa general valabilă a acestei indicații, pentru noi ea are o semnificație deosebită, deoarece, tn domenjtjl investițiilor, deși avem realizări ^remarcabile, mai sînt și multe neajunsuri. în acest sens, este necesar sa amintesc că, pe ansamblul ministerului, planul de investiții al anului trecut nu a fost ț realizat integrali rărhînînd nepuse în ' funcțiune uudîfcțbapăJiiâți piouuciiirtt 1Oriclt de neplăcut ne-ar fi, trebuie . să recunoaștem că principala cauză care a determinat o asemenea stare■ negativă de fapt o constituie pregătirea necorespunzătoare, în perioadele anterioare/a lucrărilor de investiții 1 temele, studiile de profil și amplasament, studiile tehnico-econo- mice pentru uneia investiții au fost elaborate cu întîrziere sau nu au fost suficient aprofundate, contractările anumitor instalații complexe din import și a unor utilaje din țară nu s-au făcut în timp util. Din păcate, cu aceleași carențe, mai mult sau mai puțin pronunțate, am intrat și în acest an.Este o situație necorespunzătoare, căreia va trebui să i se pună capăt j1970 trebuie să devină anul de răscruce în execuția investițiilor din industria chimică. Această schimbare în bine trebuie să se producă nu numai dintr-o simplă dorință a noastră, cît mai ales din înalte considerente economice. Anul 1970, ultimul an al cincinalului, este hotărîtor atît pentru realizarea sarcinilor care ne revin în actualul cincinal, cît mai ales pentru „startul" pe care îl vom lua în cincinalul următor, cînd urmează să executăm un volum de investiții aproape dublu în raport cu perioada 1966—1970. Iată de ce considerăm că, în momentul de față, în centrul preocupărilor noastre trebuie să se afle cu precădere soluționarea problemelor activității de investiții.Asupra cîtorva aspecte mai importante aș dori să mă opresc în rîndu- rile de față. Aminteam mai înainte că, chiar și la obiectivele care se construiesc în acest an, se resimt acut neajunsurile din perioada de pregătire a acestora. Pentru a îndrepta lucrurile, începînd încă din trimestrul II anul trecut, ne-am străduit ca la noile lucrări care vor începe in 1971 pregătirile să se încheie pînă la sfîrșitul anului 1970. Paralel cu aceasta, în lunile iunie-iulie 1969 s-a întocmit un grafic coordonator, detaliat, pentru toate lucrările noi ce urmează a fi începute pînă în 1975, prin care am stabilit termene pe faze

Ing. Alexandru BOABĂministrul industriei chimice
de elaborare a investiției i proiectare, avizare, contractarea utilajelor din țară și import, execuția lucrărilor de construcții-montaj, efectuarea probelor mecanice, a probelor tehnologice și punerea în funcțiune. De altfel, datorită măsurilor prevăzute prin acest grafic coordonator, am reușit să accelerăm mult ritmul elaborării, avizării și aprobării chiar a unor lucrări noi din planul anului 1970 care erau cu mult întîrziate față de necesitățile de atacare a lucrări^ lor.Spre a asigura punerea în funcțiune a tuturor capacităților și obiectivelor prevăzute în planul de investiții pe acest an, lichidarea restanțelor din 1969 și atingerea unor stadii fizice cît mai avansate la obiectivele care urmează să intre în producție în 1971 am luat măsuri pentru creșterea răspunderii centralelor, grupurilor industriale și combinatelor beneficiare de investiții, ca și a proiectanților față de realizarea sarcinilor concrete din planurile lor și îndeplinirea întocmai, conform graficelor, a lucrărilor ; în vederea urmăririi și sprijinirii acestei activități, pentru fiecare platformă industrială se va constitui cîte un colectiv de specialiști, coordonat de un adjunct al ministrului din partea ministerului nosțru Iși un omolog șl său de la Ministerul Construcțiilor Industriale. Colectivele respective răspund efectiv de realizarea în termen a tuturor lucrărilor, fiind obligate să analizeze,

In funcție de importanța obiectivului și a problemelor ce se ridică, de 1—3 ori pe lună stadiul lucrărilor pe șantier și să ia tn timp util măsurile impuse de buna lor desfășurare. In afară de aceasta, începînd din anul trecut, împreună cu specialiștii Ministerului Construcțiilor Industriale, analizăm lunar greutățile care survin la fiecare obiectiv, ac- ționînd operativ pentru înlăturarea în scurt timp a dificultăților sesizatei în cursul lunii ianuarie a.c. vom face o nouă verificare amănunțită a contractărilor de utilaje din țară și din import, în vederea corelării tuturor livrărilor cu termenele de punere în funcțiune a instalațiilor.Toate aceste măsuri privesc investițiile anului curent. In egală măsură, însă, în acest an, atenția noastră rămîne concentrată asupra pregătirii investițiilor din cincinalul viitor. în primul rînd, vom căuta ca, încă din cursul trimestrului I din acest an, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, să definitivăm toate obiectivele de investiții ce vor fi executate în perioada 1971—1975, precizînd mai exact noile instalații și capacități, amplasamentele, profi- lele, furnizorii externi și termenele de punere în funcțiune. Pe baza acestor elemente, în cursul trimestrului următor, de comun acord cu ceilalți factori care concură la realizarea investițiilor industriei chimice — Ministerul Construcțiilor Industriale, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Comerțului Exterior — vom reactualiza graficul coordonator, întocmit anul trecut, în lunile., iunie-iulie, pentru aceste, noi investiții, precizîndu-1 și mai mult pe toate fazele principale ale proiec-
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oficrate româno-iugoslaveBELGRAD 14 — Trimișii speciali Agerpres, N. Ionescu și N. Plopeanu, transmit: Miercuri s-au încheiat la Belgrad convorbirile oficiale prilejuite de vizita în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, la invitația președintelui Vecei Executive Federale, Mitia Ribicici.Convorbirile, desfășurate într-o atmosferă de lucru, de prietenie și înțelegere reciprocă, sînt apreciate ca o nouă contribuție însemnată la dezvoltarea raporturilor multilaterale româno-iugoslave, în folosul ambelor țări, al dezvoltării cooperării între popoare în spiritul păcii și securității internaționaleRăspunzînd unor întrebări ale ziariștilor români cu privire la atmosfera în care s-au desfășurat convorbirile și semnificația rezultatelor lor, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a declarat:„Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă deosebit de prietenească și doresc să subliniez, în primul rînd, caracterul rodnic, foarte deschis și practic al discuțiilor asupra tuturor problemelor abordate — fie că a fost vorba de probleme privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico- științifice bilaterale, fie de probleme ale actualei situații internaționale. Datorită acestui carac

ter deschis, deosebit de prietenesc, dialogul nostru a fost foarte constructiv, fructuos. Am abordat teme deosebit de concrete, într-un spirit de lucru, animați de dorința de a găsi rezolvări și soluții optime, reciproc avantajoase. A- ceasta atmosferă ne-a permis să încheiem chiar în cursul acestei vizite o serie de acorduri sau să stabilim un calendar cu termene și acțiuni precise pentru definitivarea altor înțelegeri de colaborare și cooperare. Discuțiile s-au caracterizat, totodată, prin comprehensiune față de interesele reciproce. Acest spirit de lucru a caracterizat atît convorbirile la nivel înalt, cît și cele din cadrul grupelor de lucru de specialiști, a căror constituire și-a dovedit din plin eficiența. Toate acestea ne îngăduie să apreciem cu optimism perspectivele dezvoltării relațiilor româno-iugoslave, în sensul realizării unui ritm înalt al amplificării relațiilor noastre bilaterale.Concluzia poate fi sintetizată în aprecierea că prietenia dintre popoarele român și iugoslav, dintre statele noastre, cunoaște un pas important înainte în întărirea ei“.La rîndul său, președintele Vecei Executive Federale, Mitia Ribicici, a declarat reprezentanților presei române :„Atmosfera convorbirilor noastre a fost excelentă, iar rezultatele
(Continuare în pag. a V-a)

Recepție la ambasada RomânieiCu prilejul vizitei în R.S.F. Iugoslavia a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ambasadorul României la Belgrad, Vasile Șandru, a oferit miercuri o recepție în saloanele ambasadei.La recepție au participat Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale, general colonel Nikola Liubicici, secretar de stat ■petitru --apărarea, națională,-. ,’Qușan. Gligorievici și Toma Grarîfil, membri ai Vecei Executive Federale, Velibor Gligorici, președintele A-

cademiei sîrbe de știință și artă, Beno Zupancici, secretar general al U.S.P.M.I., Milan Vukos, vicepreședinte al Skupștinei orașului Belgrad, Anton Vratușa, locțiitor al secretarului de stat pentru afacerile externe, și alte persoane oficiale, oameni de știință, cultură și artă, ziariști.La recepție au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale caro Jnșpțesc pe. primul ministru, român în vizita sa în Iugoslavia.Recepția s-a desfășurat tntr-o atmosferă cordială, prietenească.(Continuare în pag. a IlI-a)

Diversificarea producției
la C.E.I.L.-Bacău

Iată sediul Combinatului de exploatare șl indus
trializare a lemnului din Bacău, unul din princi
palii furnizori de diverse garnituri și piese de mo
bilier, precum și singurul producător de căsuțe 
gata mobilate tip „Vacanța". In prima etapă de 
edificare a acestui tînăr vlăstar al economiei fo
restiere românești, s-au dat în folosință fabrica de 
mobilă, apoi fabricile de ferestre și de uși. Cea de 
a doua etapă aparține anului trecut, cînd a intrat în

funcțiune noua fabrică de case prefabricate și 
de lăzi. Aici se produc anual 1000 de case prefa
bricate din tipurile „Gama", „Iris", „Laura' șl al
tele. Mai mult de 70 la sută din producția C.E.I.L.- 
Bacău se exportă. De altfel, cîteva dintre cochetele 
„căsuțe" fabricate la Bacău pot fi văzute pe lito
ralul românesc sau la munte, în campingurile pre
sărate de-a lungul traseelor turistice.

Foto : Gh. Vințilă

DE AUTOCRITICI
„Considerăm că critica dv. a fost utilă, deoarece aceasta a condus la mobilizarea tuturor organelor care concură la realizarea investiției, ritmul lucrărilor de construcții și montaj crescînd simțitor.In i același timp, publica

rea articolului a constituit 
un semnal de alarmă atît pentru noi, cît și pentru unitățile noastre, care au 
de realizat importante lucrări de investiții în următorii ani, pentru a se crea din timp o depozitare corespunzătoare a utilajelor achiziționate și pentru corelarea achizițiilor cu termenele de montaj.în acest sens, vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă asigurăm că vom acorda și pe viitor toată atenția celor semnalate de dv.“.Foarte frumos, nu ? Un 
exemplu de autocritică,

dacă mai adăugăm și faptul că înaintea frazelor citate citim o pagină întreagă unde se enumera, concret, măsurile luate pentru lichidarea lipsurilor care......Dar despre ce este vorba ? în ziarul nostru a- păruse o notă prin care se critica faptul că la uzina de anvelope „Danubiana" utilaje prețioase sînt depozitate în aer liber, supuse intemperiilor, prafului etc., implicit degradării. La 9 iunie 1969, redacția noastră a primit ca răspuns a- dresa al cărei final a fost reprodus mai sus (din partea Ministerului Industriei Chimice). Mecanismul funcționase perfect, deci : o stare de lucruri necorespunzătoare — o critică prin presă — apoi o autocritică și măsuri concrete de îndreptare. De ce scriem, totuși, încă o dată 7

Ca să vă lămurim, vă rugăm să ne însoțiți în vizita pe care am întreprins-o zilele trecute la uzina „Danubiana". O după-amiază mohorîtă de ianuarie. Străbatem aleile uzinei. Mărturisim că rareori ne-a fost dat să întîl- nim o asemenea lipsă de gospodărire și o asemenea murdărie ca aici. Piese metalice, lemne, cabluri, felurite materiale zac în noroaie fără să le vadă cineva. Un inginer constructor întîlnit ne spune eterna poveste cu „specificul de șantier". De parcă „specific șantierelor" ar fi mizeria și risipa. Lîngă lotul 1, niște motoare electrice, montate pe jumătate, stau sub cerul liber : ceva mai încolo, un transformator (care valorează cîteva bune sute de mii de Tei) așteaptă o niflsoare să-1 acopere în noroi, o grindă

metalică de vreo douăzeci metri are aceeași soartă. Și ele, și altele aparțin uzinei „Danubiana"....Și ce frumoasă era autocritica de astă vară IIată-ne în situația să reamintim cîteva lucruri elementare. Oricît ar părea de ciudat, există oameni care — ca să facem o comparație — stăpînesc perfect calculul diferențial, dar au uitat... tabla înmulțirii. Să le-o aducem aminte : autocritica este o metodă de perfecționare a muncii noastre. Acest cu- vînt definește examinarea critică a propriei activități, a propriilor atitudini, mai cu seamă a propriilor lipsuri, în scopul ridicării randamentului social, a randamentului uman al fiecăruia dintre noi. Autocritica este expresia unui sistem relațional : esteconfruntarea dintre mun

ca noastră și capacitatea de a ne racorda la munca, la înaltele cerințe ale societății socialiste. Autocritica presupune o capacitate matură de detașare de propriul eu, debarasare de subiectivism, o atitudine lucidă, realistă față de tot ceea ce înfăptuim, și mai presus de orice, faptă, acțiune. La polul opus se află automulțumirea, teama de realitate, în ultimă instanță, stagnarea și regresul.în viața societății noastre, critica și autocritica au sensul major de puternice instrumente ale perfecționării sociale. Comuniștilor nu le sint proprii ascunderea lipsurilor, examinarea lor prin lentilele
George-Radu CWROVICI

(Continuare în pag. a V-a)
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Cum să amplificăm 
puterea de convingere 

a scolii?
y

Cîteva reflecții despre elevi, profesori 
și datoria umană, civică și profesi
onală a educării tinerei generații

Prof, emerită Ioana COSMAdirectoarea liceului „Nicolae Bâlcescu" din București
Este unanim recunoscută îndatorirea primordială a școlii de toate gradele, de a contribui la educația comunistă a generației tinere, de a contura profilul moral-cetățeneso al elevilor pe măsura exigențelor societății socialiste. Chiar și o sumară trecere în revistă a acțiunilor și manifestărilor consacrate educației elevilor relevă preocuparea cotidiană a corpului profesoral pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului. Pretutindeni se alcătuiesc ample și cuprinzătoare planuri de acțiune, la realizarea cărora sînt chemați să-și aducă contribuția profesorii, organizațiile de partid și de tineret. Directorii de școli își înscriu printre preocupările principale grija pentru creșterea aportului educativ al lecțiilor de filozofie și economie politică, de literatură română, istorie etc. Care este însă finalitatea muncii educative a școlii? Ce anume dimensionează forța de convingere, de influențare moral-

politică a procesului instructiv-edu- cativ?Se consideră, și pe bună dreptate, că fiecare lecție trebuie să aibă un rol educativ bine definit. Cerința aceasta nu e deloc nouă și totuși cred că trebuie să o reamintim. Nu pentru că n-ar fi cunoscută sau acceptată de corpul profesoral, ci pentru că, unii colegi nu-și pun întrebarea: munca mea educativă e într-adevăr profundă și convingătoare, îi ajut pe elevii mei să cunoască temeinic realitățile din țară? Afirmația aceasta o întemeiez pe a- naliza bagajului de cunoștințe'al u- nor elevi. Bunăoară, participînd la comisii de examinare — la concursul de admitere în liceu sau la bacalaureat — am observat că elevii cunosc și explică mai bine, chiar cu lux de amănunte, noțiunile referitoare la trecutul patriei noastre și mai puțin cele privitoare Ia istoria
(Continuare în pag. a IV-a)
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DIALOG CETĂȚENESC
• Vă invităm la „lacto-vegetarian" pentru o ciorbă 
de potroace © N-a plecat un tren din gară ® Două 
răspunsuri, două optici și nici un comentariu © 0 
greșeală de tipar în „cartea de telefon" a Sucevei

SPANIA

MINERI

letariatului spaniol, a înălțat din nou steagul de luptă. De la sfîrșitul lunii decembrie 1969 și pînă în prezent au intrat în grevă aproape 40 000 de mineri. Greviștii revendică mărirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Greva a paralizat aproape complet întreaga activitate a bazinului minier, cuprinzînd majoritatea exploatărilor particulare și toate minele societății naționale „Hunosa". Că urmare, situația pe piața spaniolă a cărbunelui a devenit critică. Uzinele siderurgice „Uninsa“, care se a- provizionează cu cărbune din Asturia, au fost nevoite să-și întrerupă activitatea.Greva minerilor asturieni vine să încununeze o serie de acțiuni cu caracter revendicativ desfășurate de a- ceștia în ultimele săptămîni, în contextul amplei mișcări de protest desfășurate de forțele progresiste din Spania. „Este clar pentru oricine — scrie cotidianul american „International Herald Tribune" — că importantele greve ce se desfășoară în prezent au dobîndit un net caracter politic, indiferent de cauzele care le-au generat". Muncitorii asturieni au a- dresat președintelui parlamentului, Alejandro Rodriguez de Valcarcel, o petiție semnată și de 10 000 de mineri prin care se cere o lege sindicală care să reflecte cu adevărat interesele muncitorilor, să consfințească autonomia sindicatelor, dreptul la grevă, libertatea de întrunire. Documentul remis parlamentului cu prilejul dezbaterii proiectului noii legi sindicale, care a stîrnit vii proteste în întreaga țară, cere, de asemenea, amnistierea muncitorilor arestați pentru activitate sindicală, considerată ilegală de autorități, și anunță elaborarea unei platforme a unității muncitorești menite să reunească toate forțele sindicale din Asturia.Această inițiativă nu a fost singulară Tot în Asturia a luat ființă un „Comitet de solidaritate muncitorească", în cadrul căruia activează, pentru prima dată, alături de reprezentanți ai comisiilor muncitorești — considerate ilegale de către autorități — și unii reprezentanți ai sindicatelor oficiale. Comitetul își propune „să sprijine fără discriminări ideologice pe toți muncitorii supuși represali-
Dan MUNTEANU

(Continuare în pag. aVI-a)
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( într-un „cuvînt înainte", care Însoțește noua carte de telefoane, 
f se spune : „Direcția județeană de 
f poștă și telecomunicații din Su- ? ceava depune eforturi mari și cos- 
7 tisitoare în vederea unei bune în- J trețineri a instalațiilor telefonice și [ pentru deservirea promptă a tutu- l ror abonaților". Citind acest anga-r jament, orice neinițiat e tentat săr creadă că aici totul merge ca pe ? roate. Faptele dovedesc însă con-» trariul.ă E adevărat că tn ultimii ani, o 
S dată cu alte măsuri pentru ridica-[ rea standardului edilitar al muni-l cipiului, rețeaua telefonică din Su- ? ceava s-a dezvoltat în mod simți- ? tor. Cu numai patru luni în urmă,? de pildă, a fost dată în exploatare> noua centrală telefonică, cu 2 500 ) numere, dintre care 1 500 directe,iar restul cuplate. Dar... în loc ca 1 noua centrală să permită o „deservire promptă a tuturor abonați-* lor", ea a adus mari ne-• cazuri celor care apelează la ser-I viciile rețelei telefonice. Fapt este că,) deși știa că echipamentul noii cen-) trale este incomplet, Ministerul Poș-) telor și Telecomunicațiilor a admis, punerea ei în funcțiune. Nu s-a fă-, cut oare acest lucru numai de dra-’ gul de a raporta încă o „realiza-’ re" 7 Cu toate Insistențele orga-’ nelor locale, Intîrzie asigurarea) echipamentului telefonic pentru) completarea centralei din Sucea-> va j ca rezulta,t, deservirea abona-j ților se face pe baza unor instalații. provizorii.De aici decurg o seamă de neajunsuri. în primul rînd, acest pro- I vizorat face ca ieșirile din centra-i lă să nu fie folosite la capacitateai proiectată. Potrivit unor calcule, 50 , la sută din convorbirile telefonice interurbane nu pot fi efectuate, ceea ce duce la o pierdere lunară de circa 100 000 lei. Dar și acele legături interurbane care se stabilesc sînt de scurtă durată : sistemele provizorii se dereglează foarte des. Astfel s-a întîmplat nu o dată ca-abonatul din Suceava care a solicitat o convorbire — să zicem, cu Brașovul — să fie pu3 în 
j situația de a purta discuții nedo-

v

Joî 15 Ianuarie 1970SClNTElĂ

A
SC

fă

BSH

rite cu fel de. fel de loca.litățl din județ De asemenea; sînt'și' cazuri cînd, deși din centrală se formează legătura spre orașul Rădăuți, a- bonatul se trezește cu un interlocutor din Fălticeni sau Vatra Dornei. Profesoara Maria Moldovan,
^'SCOALĂ/ FENTRU
/ Sl/RDD-NUri

— Poate aci o s<5 te facd sâ vorbești I

Ce părere ai avea dumneata cititorule dacă aflîn- du-te după cumpărături în- tr-o galanterie, ți s-ar oferi ...baloturi de sîrmă ghimpată, lacăte sau doage de butoaie 7 Nu este o noutate că la magazinele de legume nu se vînd și motociclete și că vînzătorii de la textile nu te pot servi cu brînzeturi. Fiecare magazin (dacă nu e universal, firește) are un specific bine stabilit. Și totuși...Ne aflam deunăzi într-un local de alimentație publică. Ce să comandăm 7 Primim răspuns : „Localul nu e prea luxos, dar se servește aici niște tocană măcelărească ardeiată și niște a- fumături... O să se ducă vestea 1“ Și ce-i cu . asta 7 — o să întrebați. Local de a- limentație publică —' tocană măcelărească... Se potrivește. Desigur, dacă ne-am fi aflat, să zicem, într-un restourant-zahana, intr-o cramă, într-o bodegă... Dar tocana aceea ardeiată și măcelărească era servită la... Lacto-Bulevard local din centrul Capitalei 1 Și mai servea ,4a minut" acel local „lacto" sumedenie de alte preparate ca. de pildă, sarmale de porc în foi de varză cu costiță afumată, cotlet de porc, pulpă de porc, sarmale in foi de viță... Mă rog, tot felul de lactate, fără să amintim de ciorbă de perișoare, ciorbă de porc. Toate, la acel lacto (lacto-vegetarian îi spune de fapt, deși nu e nici una, nici alta).Ne întrebăm șl noi mirați i de ce ridiculizează factorii răspunzători de organizarea comerțului... rețeaua comercială ? De ce î&i rîd de propriile lor definiții 7 Pentru că iată ce găsim scris în „Regulile generale de funcționare a unităților de alimentație publică", volum editat de M.C.I. — Direcția alimentației publice și Direcția organizării și tehnicii comerțului (copiem cuvînt cu cu- vînt) : „Prin unitățile de acest tip (adică lacto — n.n.) se vinde consumatorilor lapte cald, rece, bătut și covăsit, precum și tot felul de produse din lapte ca : iaurt, smintînă, brînză, mămăliguță cu brînză, cu smintînă, orez cu lapte, griș cu lapte, papanași și colțunași, macaroane cu unt și brînză,tăiței cu lapte, budinci...".Cît privește restaurantul cu profil vegetarian, în alte diverse regulamente și instrucțiuni (editate, după cum o să vedem, de... florile mărului) se spune i „în acest tip de local se servesc mîncăruri ușoare, în special preparate din legume, făinoase, fructe...".Și mal circulară M.C.I. în 1966 și adresată direcțiilor comerciale județene se precizează : „...Localurile (lacto-vegetariene
departe, Intr-o emisă tot de

— n.n.) își vor păstra profilul. Este interzis a se desface în aceste restaurante preparate din carne". Sînt clare și glăsuiesc bine regulamentele și instrucțiunile Aceasta și este rațiunea de a fi a acestor tipuri de restaurante — create pentru a răspunde cerințelor 
specifice ale unei foarte mari categorii de consumatori: oameni care se hrănesc rațional, cu mîncăruri ușoare, suferinzi, bătrîni. Atunci — veți întreba — șl pe bună dreptate — de ce au fost transformate aces-

legume, cu gust de apă de girlă....Bacău.— Ce se servește la dv. In restaurantele vegetariene, tovarășe director 7 (întrebarea a fost adresată tov. Mircea Sulea, director al T.A.P.).— Oho I Să ne fie cu Iertare, unica unitate de acest fel a fost desființată cam de multișor, urmă.— 7 I— Nu— Dar ce poate
Cu trei ani înrentabilfi... bufetele lacto.era laconsuma, omul 7

sînt tributari unei mentalități camlizăm noi beneficii din vîn- zarea iaurtului 7 rește iaurt n-are cumpere de la Așa vorbesc șefii luri, directorii ș.a.m.d., cînd vor să te convingă că aceste localuri specializate numai în produse lacto-vege- tariene n-ar fi „rentabile", n-ar fi solicitate de public. Adaugă apoi dumnealor : „Cine-și închipuie că se poate face planul din vînzarea Iaurtului

anacronice. Gîndesc așa : „Cum o să rea-Cine do- decît să-l lăptărie". de loca-

te localuri tn ...zahanale 7 Dar să nu anticipăm. Să vedem mai întîi dacă fenomenul semnalat e prezent numai în Capitală sau este mai general.„.Intrăm Intr-o bună zi la restaurantul Lacto-vegetarian din Ploiești.— Nu știm cu ce să vă servim, zice chelnerul oarecum jenat, ni s-au terminat sarmalele. Poate vreți niște „oltenești" la tigaie, un cotlet, un antri- cot... Avem bere blondă și apă, dar nu «înteți dumneavoastră oameni care să consumați apă chioară.Care va să zică, ...lacto-vegetarian !...Piatra Neamț. Corespondentul nostru Gh. Baltă ne transmite că specialiștii tn organizarea și ■ehnica alimentației oublice din acest oraș au depășit :u mult imaginația culinară a altor confrați de-ai dumnealor. Din «proxima- tiv 20 de feluri de mlncă- ruri pe oare le «ervește lacto-barul, vreo 17—18 sînt ..„măcelărești". Să respectăm Insă adevărul curat i de formă și de ochii lumii. lacto-barul mai oferă, numai la cerere, și o zeamă lungă de

(slt

— Tot așa... A fost desființat și bufetul lacto. Dar cerințele în ce privește lactatele sînt oarecum satisfăcute î Intr-un centru de răcoritoare se servește iarna iaurt proaspăt ...printre uși ( I ? ).- 1 7— Spațiu restrîns....Și vorbea tovarășul director despre toate aceste «candaloase fapte, atît de degajat, ca și cînd altul și nu dumnealui personal ar fi omul în drept și ar avea mai ales datoria «ă pună ordine tn rețeaua eotnercia- lă pe care cu „competentă și onoare o conduce"Dar In alte orașe, cum «tau lucrurile 7 Aproape la .'el. S-au realizat și unele Inovații t pentru că prea bă- tea la ochi toată această metamorfoză culinară, unitățile cu profilul respectiv au fost, tn multe localități, radiate din condicile de prezență ale alimentației publice sau transformate tn rnități... universale.De ce 7 Investigațiile noastre și aprecierile specialiștilor conduc clar spre două cauze :l) Mulți responsabili, rectori de restaurante complexe de I.A.P.L. T.A.P.L. dau Impresia dl- și Și că

cine a susținut că lacto-ba- rul trebuie să vîndă numai Iaurt 7 Cine a dat dispoziție ca restaurantele vegetariene să vîndă numai supă dietetică ? Nimeni. Există sute — repetăm, sute — de preparate culinare care, introduse In localurile respective, ar putea deveni extrem de solicitate i preparate din telemea, din cașcaval, brînză de burduf, șvaițer, macaroane, ghiveciuri, preparate din orez, din fasole, ștrudele, plăcinte ; și apoi supe și ciorbe de tot felul : ciorbă de legume, de... Dar nu ne propunem «ici să enumerăm toate preparatele culinare — pentru că în re- țetarul alimentației publi- :e, la capitolele preparate din legume, făinoase și brînzeturi, există cel puțin 3—400 de rețete — pe care ar trebui să le ofere consumatorilor restaurantele vegetariene și lacto-barurile noastre. Ar trebui... dar pe primul plan se situează comoditatea șefilor de localuri, dorința lor de a nu-și complica existența. Doar e clar — una e să arunci tn tigaie și să prăjești fleica și cu totul altceva să prepari o plăcintă, pateuri etc. Dar practica demonstrează
Mînăstirea Humorului, de pildă, a fost nevoită să piardă o zi întreagă (9 ianuarie) pentru a obține o legătură cu direcția județeană de statistică. Exemple de acest fel sînt oferite zilnic cu zecile.Dar neajunsurile sînt și de altă natură. Din curiozitate, am făcut o probă a tuturor celor 25 telefoane publice instalate în municipiul Suceava și, fără excepție, toate au rămas mute. Nefuncționarea lor este pricinuită de slaba calitate a întreținerii. în legătură cu aceasta, mai trebuie adăugat că toate nișele telefoanelor publice, instalate în blocuri, nefiind sub cheie, au devenit locul preferat de joacă al copiilor.„Convorbirile de la cabină sînt un chin pentru cei care apelează la serviciul lui „09", ne spunea cetățeanul Valentin Milici. Nu știu ce fel de întreținere a liniei de telefoane face serviciul de specialitate din cadrul direcției județene, cînd nici propriile telefoane nu funcționează". De altfel „09" e un serviciu care îți răspunde — fără nici o exagerare — după o insistență de 15—20 sau chiar 30 de minute, pentru ca, în sfîrșit. atunci cînd primește comanda, să te amîne pînă la pierderea definitivă a răbdării, în ce privește serviciul „03", trebuie arătat că, pe lîngă răspunsul întîrziat la apel, dovedește multă formalitate în deservirea abonaților, informînd pe solicitanți cu numere eronate, sau pur și simplu trimițîndu-i... să consulte cartea de telefoane, care, în municipiul Suceava, a fost editată într-un tiraj foarte mic față de numărul celor care o solicită.Revenind la „cuvîntul înainte" menționat - că „Direcția județeană din Suceava depune eforturi mari în vederea unei bune întrețineri a instalațiilor telefonice și pentru deservirea promptă a abonaților", punem întrebarea : este vorba de o ironie sau de o greșeală de tipar ? Poate s-a sărit particula „NU".

Ion MANEA corespondentul „Scînteii'

Gheorghe GRAURE 
Constantin PRIESCU

după cum ușor se arată că plecării» o justificare, sfîrșitul lunii de-

ouă

îi răspunde „Așa mi-ați decembrie, avea pentru vară 7“

am gară

8 ianuarie scot în

clar că cine procedează ca atare se bucură de un dublu cîștig : a) satisface numărul mare de consumatori care doresc să frecventeze asemenea localuri ; b) realizează încasări considerabile.Cineva ar putea obiecta i „E ușor să scrii pe hîrtie cum trebuie și cum nu trebuie să fie. Dar, practic, există asemenea localuri ?” Răspundem : există. O să dăm doar cîteva exemple i lacto-barul de pe str. Academiei — un lacto mare cît palma, în care lucrează doar cîteva femei — încasează din vînzareâ lactatelor 1.2 milioane pe an I Cu alte cuvinte, aduce beneficii chiar mai substanțiale decît cel mai mare local de alimentație publică din țară I La fel restaurantul lacto-vegetarian din Galați cel din Baia Mar®, din alte orașe. Ce dovetf mai concludente așt.eapt? specialiștii în tehnica organizării comerțului local 72) Calitatea preparatelor culinare realizate din lapte, legume, paste făinoase și fructe e, în multe cazuri, foarte slabă. Și atunci mîncărurile respective nu sînt prea solicitate. Urmarea : restaurantul obține beneficii mici. E vorba de o fatalitate ’ Indolenții. ne- pricepuții răspund cam așa : dar ce poți «coate. In definitiv, din... lapte 7 îi Invităm să viziteze, măcar din curiozitate, magazinul specializat în produse din lapte al Ministerului Industriei Alimentare 'fost Delta Dunării) Acolo sînt serviți zilnic mii de consumatori. cu nu mai puțin de 120 de feluri de delicioase preparate din lapte. Cei 50 sau 50 de directori ai T.A.P.L.. T.A.P.L si ai Direcției generale comerciale din Capitală pot să-l viziteze — intrarea e liberă Am întrebat specialiștii din M.IA . dacă bucătarii barului tn discuție păstrează cumva secretul fabricației Ni s-a răspuns că tei 50 sau 50 de directori pot fi complet liniștiți : toate rețetele sînt nubb'ce si le stau la dispozițieSocotim că a venit timpul ca cei care răspund de destinele acestui important sector al comerțului să analizeze o dată și bine«ituația creată. Trebuiecurmată energic tendința acelora care, din comoditate sau pentru te miri ce interese. uniformizează rețeaua alimentației publice, privind pe consumatori de o gamă largă de produse. Sîntem interesați să cunoaștem ce măsuri vor lua în această privință Direcția comercială generală a Capitalei și direcțiile comerciale județene, pentru ca la rîndul nostru să le aducem cunoștința cititorilor.la

l SEMNALELE ZIARULUI
‘ Si ‘ - ‘ _____ ' _________________ ’

Intr-un număr .recent nostru a apărut articolul ceșc, patru se uită, iar controlează", care aborda pecte ale activității din ______, ____primit răspunsuri, atît din partea direcției generale comerciale a municipiului București, cît și de la direcția organizării și tehnicii comerțului din Ministerul Comerțului Interior. Publicăm în rezumat opiniile celor două foruri (parantezele ne aparțin).Iată mai întîi opinia direcției generale comerciale, sub semnătura directorului general Toma Albuleț și a șefului de serviciu. Mircea Cernitu i„Problema bunei serviri a cumpărătorilor în condițiile unei eficiențe economice corespunzătoare a ‘unităților comerciale a stat în permanență în preocuparea Direcției generale comerciale a municipiului București (<le aceea se menține aglomerația în numeroase magazine ?) Pentru aceasta, în cursul anilor precedenți,cît și In 1969, s-au efectuat oserie de studii și analize în vederea îmbunătățirii acestei activități, în baza cărora s-au dispus o seamă de măsuri care au condus la îmbunătățirea ' planificării și utilizării personalului. Totodată, în cadrul aplicării prevederilor HCM nr. 2 333/1968 s-au elaborat normative și norme de muncă, cu fundamentare tehnică, pentru întregul personal operativ. în acest mod, o dată cu stabilirea noilor formații de muncă pentru fiecare unitate — pe anul 1970 — în baza rezultatelor acțiunii de rtor-

al ziarului „Doi mun- al șaptelea cîteva as- comerț. Am
mare și aplicării noului normativ pentru unitățile cu autoservire, apreciem că se vor înlătura și unele disproporții înregistrate în cursul anului 1969 privind realizarea unor indicatori toconomico-financiari.La unele unități, chiar cu forme de vînzare diferite, dar cu identități din punct de vedere al suprafeței sălii de vînzare și volumului de desfacere, forța de muncă folosită este diferită. Prin aceasta se explică și situația unității cu autoservire din Bd. Aviatorilor nr. 19, care avînd depozitul de mărfuri la circa 200 m de unitate folosește în mod obiectiv un număr mai mare de personal decît la alte unități al căror spațiu de depozitare face corp comun cu magazinul. (Semnatarii prezentei scrisori au omis, se pare, că această barieră „obiectivă" poate fi înlăturată ușor prin folosirea micii mecanizări și că in acest scop le stau la dispoziție creditele. E mai ușor, firește, să nu se întreprindă nimic).Desigur, nu excludem și situația ca tn distribuția personalului pe unități de către organizații să se fi produs și unele erori, din care cauză la o serie de magazine să se fi planificat o forță de muncă mai mare decît cea stabilită altor unități. Din analizele întreprinse de noi sînt însă foarte puține astfel de cazuri (Ce analize s-au întreprins? Nici unul din directorii O.C.L. Alimentara 1, 4, 5, 6 n-a pomenit nimic despre vreo analiză e- conomică judicioasă, sau chiar su-

mară). în cea mai mare măsură Insă, personalul planificat unităților nu asigură o servire corespunzătoare, îndeosebi in orele cînd unitățile sînt solicitate mai intens și cînd se produc cele mai multe din aspectele negative în procesul de desfacere. (Exprimăm celor ce ne-au răspuns mulțumirile noastre pentru descoperirea aglomerației din orele de vîrf. Dar tocmai despre aceasta era vorba).în ceea' ce privește cele două unități comerciale din Complexele 1 și 2 Berceni, s-au dispus măsuri pentru reamenajarea interioară a sălii cu autoservire și dotarea cu oglinzi, asi- gurîndu-se astfel rezerva de personal necesară pentru înființarea a cîte unui post de casier suplimentar, vederea evitării aglomerațiilor, atit de numeroase scuze, iată și surică 1).Direcția generală comercială _ nicipiului București va căuta în continuare găsirea celor mai eficiente soluții pentru asigurarea unei serviri îmbunătățite a cumpărătorilor, în condițiile unei rentabilități sporite a unităților comerciale. (Sperăm că vor afla și cetățenii de acest reviriment).Dar acestea au fost opiniile organelor comerciale locale ; să vedem acum ce părere are ministerul i„Normele orientative de organizare interioară a magazinelor alimentare cu autoservire elaborate de Ministerul Comerțului Interior și difuzate pe rețea cuprind indicații și în ceea ce

tn (După o mă-a mu-

Mai mult de 20 000 de muncitori ploieșteni folosesc zilnic trenurile- cursă. Dimineața, la prînz și seara — mai ales îh jurul orelor de intrare și ieșire din schimb în fabrici și uzine — afluența de călători crește considerabil.Cum se călătorește în acest anotimp cu respectivele trenuri-cursă 7 Am devenit pentru mai multe zile „navetiști", uneori fiind însoțiți și de inspectori ai C.F.R. O precizare, de la început : în decursul acestui an, pe numeroase linii locale, s-a înlocuit o mare parte a vagoanelor vechi cu altele noi, confortabile, pe 4 osii; s-a efectuat o serie întreagă de lucrări de modernizare a căii, de îmbunătățiri tehnice și de întărire a siguranței circulației. într-un cuvînt, se face un efort continuu pentru a asigura baza materială necesară unei serviri mai prompte, mai bune a populației. Dar efortul material nu este sincronizat — și această concluzie s-a desprins clar în timpul anchetei noastre — cu spiritul gospodăresc. Pentru edificare, să facem loc observațiilor concrete înregistrate. Sîntem in gara Ploiești-Sud. Cursa 3053, cu direcția Tirgoviște, pleacă cu 4 minu- ___________ te întîrziere (data : 15 decembrie 1969. Am revenit și după 1 ianuarie și situația se repetă a- proape în fiecare zi). Cauza : sub ultimul vagon, doi lăcătuși mai trebălu- iesc la Instalația de încălzire. Trenul 3 013, spre Mâneciu, pornește — din aceeași stație și în aceeași zi — cu 10 minute întîrziere : manevra de schimbare a locomotivei a fost făcută cu... încetinitorul. Cursa 3 303, spre Comarnic, este anunțată pentru ora 7,45. întîrzie, fără nici un mo- Mv, 3 minute peste această oră.Ne oprim aici cu exemplele. Nu înainte de a preciza că, în numai trei zile din luna decembrie, 27 de trenuri locale au înregistrat întîr- zieri de ordinul orelor în stația de formare, Ploiești-Sud. Evident, există și se admit, în unele cazuri, motivări pentru întîrzierea unor trenuri — înzăpeziri, deranjamente accidentale pe linie etc. Dar exemplele noastre — poate vedea — tntîrziate nu au' — Așa-i spre cembrie — au încercat să motiveze organele C.F.R. Trenurile sînt foarte solicitate și, în aceste condiții, se mai produc și unele perturbați!.Am revenit în primele zile ale anului 1970. înregistrează acum trenurile — și, în special, cursele locale — un mers mai regulat 7 In zilele de 5—7 ianuarie (deci într-o perioadă normală și nu de „vîrf") au plecat din stația Ploiești-Sud cu întîrzieri (mai mari sau mai mici) 21 de trenuri. Din acestea, cele mai multe întîrzieri s-au produs doar din neglijență." Acesta este cazul trenului 3007 pe distanța Ploiești- Predeal, care a îhtîfziai în stația Ploiești-Vest 63 de minute. De pe 7 Revizia făcîndu-se superficial, garnitura a plecat la drum cu un vagon frînat care, defectîndu-se, a trebuit să fie înlocuit.In programul trenurilor locale apar aproape cu regularitate dereglări, mai mari sau mai mici, cu consecințe neplăcute pentru călători (și nu numai pentru ei !), care așteaptă în frig, întîrzie de la programul întreprinderilor etc. „Orice întîrziere a trenului 3 022, cu care vin eu la lucru — ne declară maistrul petrolist T. Ungureanu — mă costă 4 ore pierdute și pe puțin 10 lei cheltuieli în plus. Nu mai prind trenul de Slănic și sînt obligat să găsesc 0 ocazie pentru a ajunge la Plo- peni, unde lucrez". Nu este de neglijat nici concluzia la care s-a ajuns la uzina „1 Mai" „Minutele «furate» producției — ne spune Mihai Bădulescu, președintele comitetului sindicatului — însumează lunar mii de ore".Cum vin și cum pleacă trenurile am văzut Se mai pune întrebarea : oferă ele cel puțin condiții satisfăcătoare de călătorie ? Am călătorit — mai ales pe liniile Ploiești—București sau spre Predeal — cu trenuri bine încălzite, bine iluminate. Dar am mers și cu altfel de trenuri: reci

și fără un licăr de lumină. Patru vagoane ale trenului 3 025 erau, în- tr-una din zile, un adevărat sloi de gheață | In aceleași condiții g-a călătorit și în vagonul 5 153 al trenului 3 011 j cu o zi înainte, trenul 3 302 avea mai multe vagoane ne- tncălzite. Conductorul Ion Chiran semnala și el într-un raport: „în ziua de 11 decembrie, trenul 3 017, spre Mâneciu, a plecat cu 16 calorifere defecte".Rapoartele de eveniment din zilele de 5, 6, 7 și “ ' evidență aceleași lacune în încălzirea și iluminatul garniturilor ce pleacă din stația Ploiești-Sud. în ziua de 5 Ianuarie, trenul 3 313 a mers tot drumul cu două vagoane complet neincălzite. Conductorul Ion Tănase semnalează și el că tn ziua de 6 ianuarie trenul 3 023 spre Mâneciu a plecat cu un vagon neiluminat șl rece ; alte 4 compartimente erau neiluminate. El ne-a declarat că aceste defecțiuni persistă de mal multă vreme, dar nu ae iau măsuri. De ce oare 7Alt conductor, Petre Teșcan, prin raportul său din 5 ianuarie răspunde indirect la întrebarea de mai «us. „La ora 3 dimineața, arată el, am adus la cunoștința impiegatului de mișcare (de la stația București-Ba- sarab, unde se afla garnitura trenului 3 011) că vagonul de siguranță are defecțiuni la Instalația de încălzire. Impiegatul mi-a spus că trimite un electrician. Dar electricianul n-a venit, și vagonul a plecat în cursă complet neîncălzit și fără lumină".Te întrebi : aceste acte de indisciplină, de neglijență, nu se raportează superiorilor pentru a se lua măsuri prompte 7 „Nu se întîmplă — ne declară șeful de tură-coman- dă. Emanoil Manolescu — să nu se raporteze defecțiuni Ia sistemele de încălzire și iluminare, să nu se raporteze că garniturile au geamuri sparte sau pleacă în cursă cu vagoanele nemăturate, neîngrijite. Se fac atît de multe rapoarte, Incit nu ne mai ajung carnetele de eveniment 1“— Cum explicați aceste deficiențe 7 l-am întrebat pe tovarășul Ni- colae Costea, șeful stației Ploiești- Sud.— Cît ne stă în putință, acționăm pentru rezolvarea acestor neajunsuri. Am raportat și direcției regionale unele greutăți, a căror rezolvare nu stă în putința noastră— Și rezultatul 7Șeful stației dă din umeri.— La aceste semnale am primit asemenea răspunsuri : „Se vor lua măsuri...". Numărul de/hîrtij : din bibliorafturi crește. Iar lipsurile se perpetuează...— Considerați că neajunsurile se pot soluționa prin hîrtii sau promisiuni 7 Ne-am adresat /tovarășului ing. Mihai Mihăiță, ; director general al Direcției / regionale C.F.R. București. /— De la început, aș vrea ca lucrurile să fie clare — ne-a spus interlocutorul (și noi am fost cu totul de acord — n.a.). Mersul trenurilor nu este un grafic orientativ, ci unul obligatoriu. Deci,/nu poate fi vorba de o respectare facultativă Știm și noi că sînt abateri, întîrzieri, mai ales în circulația curselor de muncitori și mai ales pe raza Complexului C.F.R. Ploiești Fără a le scuza, în întregime, a- ceștea ar avea totuși o motivare : se' fac lucrări de cale și, chiar tn momentul de față, se realizează încălzirea electrică a acelor. în cîteva zile situația se va normaliza".Această declarație a directorului generai ne-a liniștit acum o lună — era în 15 decembrie — dar constatăm că ea n-a avut și nu are corespondență în planul faptelor. Lucrările de încălzire a acelor sînt și acum neterminate I Atunci cum rămîne cu „normalizarea situației", cu încălzirea vagoanelor, cu celelalte neajunsuri semnalate 7 Acest răspuns îl așteptăm nu numai noi, dar și miile de călători ai trenurilor și curselor locale ce trec prin Ploiești.
Constantin CAPRARU corespondentul „Scînteii

Însemnări despre 

mersul curselor 
locale C.F.R.

privește criteriile de normare a personalului în aceste unități.Numărul insuficient de casieri tn orele de vîrf de activitate, care se constată în unele magazine alimentare , cu autoservire, se datorește faptului că nu se folosește graficul orar de venire la serviciu, astfel ca în anumite perioade ale zilei să funcționeze un număr mai mare de aparate de casă.Ministerul Comerțului Interior a elaborat normative de muncă unificate, care urmează să fie aplicate în mod experimental în semestrul 1/1970 în toate magazinele cu autoservire. Se preconizează să se obțină astfel o creștere a productivității muncii, o sporire a eficienței economice, a activității comerciale în unitățile respective, precum și condiții pentru o mai bună servire a cumpărătorilor.în ceea ce privește lipsurile constatate în activitatea unor șefi de magazine. vă informăm că. ținînd seama de rolul important al acestor lucrători în desfășurarea procesului de vînzare, Ministerul Comerțului Interior organizează, periodic, cursuri pentru pregătirea profesională a șefilor de unități.Vă mulțumim pentru sprijinul acordat prin sesizarea deficiențelor constatate și sugestiile făcute pentru remedierea acestora".Scrisoarea este semnată de V. Țu- țuianu, director, și E. Spitzer, șef de serviciu Alăturarea celor două opinii este destul de elocventă pentru a mai fi necesar vreun comentariu.

Comerțul din Cluj prezintă cîteva „particularități" — și o singură lacună. La ce ne referim. Luni după- amiază am efectuat un raid prin cîteva magazine centrale clujene. La „Adolescentul", pe str. dr. Petru Groza, o cetățeană solicită pijamale pentru fete. „No avem decît pijamale de vară" — •* ---------vînzătorul. spus și în Cînd veți iarnă 7 LaLa magazinul „Liliacul", pe aceeași stradă, vînzătoarei i se solicită o sacoșă neagră, cu fermoar dublu. „Nu a- vem decît o singură culoare : maron". Cum- părătoarea intră în magazinul de marochinărie de pe str. Gheorghe Doja. Aici încearcă cinci din cele 20 de sacoșe „Căprioara" (fabricate la Sebeș) aflate în depozit. Fermoarele nici uneia nu funcționează. „Ungeți-le cu ceară" — îi recomandă vînzătoarea. Oare de ce

n-au fost unse la brică 7Tot pe str. Doja, magazinul universal, un bărbat vrea să-și cumpere ciorapi. I se prezintă cîteva modele, în nuanțe deschise, spălăcite. „Culori mai închise nu aveți 7" „Nu, a- nul acesta nu am primit încă marfă" — i se răspunde.în tutungerii lipsesc chibriturile. De cîteva zile acest articol a devenit o raritate în tot Clujul. Păcat numai că debitanții. nu recomandă metoda producerii focului prin frecarea a două lemne — o metodă verificată de foarte mult timp...N-ar putea organele comerciale locale să dea o dispoziție pentru completarea acestei lacune 7 — Eventual și cu un mod de întrebuințare — nu oricine știe cum trebuie frecate lemnele
Al. MUREȘAN corespondentul „Scînteii"
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LA MINA ANINOASA PLANIFICAREA CONTRASTE
Un nou abataj frontalLa mina Aninoasa, din bazinul Văii Jiului, a intrat în exploatare un nou abataj frontal de mare productivitate, dotat cu moderne instalații de susținere metalică. Armarea tavanului se face, de asemenea, cu plasă metalică elastică eliminindu-se astfel in întregime utilizarea

materialului lemnos. Avînd asigurat un front de lucru lung de 28 metri, abatajul permite realizarea unei producții medii zilnice de 240 tone de cărbune. Aci se realizează un randament mai mare cu aproximativ 2,7 tone cărbune, pe fiecare post, de- cît in abatajele cameră.
Premiere industriale
în județulActualitatea economică în județul Harghita este marcată zilele acestea de intrarea parțială în funcțiune a fabricii de tricotaje din Miercurea Ciuc, proiectată să producă intr-o primă etapă un milion de tricotaje pentru copii și adulți. Noua fabrică este dotată cu utilaje perfecționate, la nivelul cerințelor tehnicii moderne. După atingerea parametrilor proiectați, aici se va realiza o producție de 1,5 ori mai mare decît cea inițială.Această premieră indus-

Harghitatrială va fi urmată in cu- rînd de alta : punerea în funcțiune a fabricii de ață de la Odorheiu] Secuiesc, aflată în prezent în probe tehnologice. în cadrul combinatului de textile din această localitate, care grupează, alături de fabricile de confecții existente, și aceste două noi unități, va începe, de asemenea, construirea unei filaturi de bumbac la Odorheiul Secuiesc și a unei filaturi de lînă la Miercurea Ciuc.

în cooperativa 
agricolă de producție
® Un instrument util, o garanție a valorificării cadrului creat prin noile 

măsuri de organizare și retribuire a muncii
® PLAN înseamnă prevedere, disciplină, ordonarea muncii și a producției, 

echilibru între venituri și cheltuieli
® PLANIFICARE înseamnă activitate vie, constructivă, elastică, răspuns 

prompt problemelor de fiecare zi ale cooperativei, respingerea oricărei 
înclinații spre rigiditate și birocrație

© Aglomerație 
pe podiumul 
fruntașilor ■
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LA TELEAJEN

Turnătorie de otel 
de mare capacitateLa Uzina mecanică din Te- leajen a intrat în funcțiune o turnătorie de oțel de mare capacitate, prevăzută cu 4 cuptoare, poduri rulante și alte agregate. Utilajele sînt astfel amplasate, încît să permită un flux tehnologic continuu. Noul obiectiv este proiectat pentru o capacitate de 4 200 tone de oțel pe an.

asigurîndu-se astfel necesarul de piese turnate pentru uzinele de reparații a utilajului petrolier din țară.Tot aici se construiesc depozite de materiale și materii prime și se întreprind lucrări de modernizare a transportului intern și a rețelelor de alimentare cu energie e- lectrică și termică.
UN DEBUT SUB BUNE AUSPICII« în întreprinderile industriale ale județului Sibiu, ca rezultat al bunei organizări a muncii, folosirii raționale a utilajelor și încheierii la timp a contractelor cu furnizorii privind aprovizionarea cu materii prime și materiale, au fost îndeplinite sarcinile de plan pe prima decadă a lunii ianuarie. Uzina chimico-metalurgică din Cop- șa Mică a realizat peste plan în prima decadă a lunii ianuarie importantei cantități de plumb, zinc și acid sulfuric, Fabrica „13 Decembrie" din Sibiu, 1 000 perechi încălțăminte din piele, iar Fa

brica de geamuri din Mediaș 5 000 mp geamuri trase.• Unitățile industriale din județul Mureș, care și-au propus să realizeze in acest an o producție globală cu 15 la sută mai mareîl'ață de anul trecut, âu obținut în prima decadă a lunii ianuarie importante depășiri de plan. In această perioadă au fost livrate economiei naționale, peste prevederile la zi, 274 tone îngrășăminte azotoase, 30 000 mp geam tras, 90 tone amoniac comprimat, 16 tone sodă caustică, aproape 5 000 mp țesături din mătase, precum și alte produse industriale. (Agerpres)

Planul pe acest an de dezvoltare a economiei naționale prevede pentru agricultură sarcini mai mari in comparație cu realizările de pînă acum. Cooperativele agricole urmează să obțină o producție globală de peste 42 miliarde lei, cu 25 la sută mai mult decît realizările preliminate pe anul 19G9.Solul și clima țării oferă condiții prielnice pentru obținerea unor recolte mari la principalele culturi din zona temperată. Numai că, în diferite zone ale țării, o cultură întîl- nește condiții naturale mai mult sau mai puțin favorabile. In ultimii ani, prin așezarea pe teritoriu a culturilor s-a urmărit concentrarea treptată a producției-marfă în zonele și la unitățile cu condiții pedoclimatice și economice favorabile, înlătu- rîndu-se, în mare măsură, fărîmițarea existentă în perioada 1962—1965. Planificarea fiind instrumentul prin intermediul căruia se poate realiza îmbunătățirea structurii culturilor, perfecționarea ei este cu atît mai necesară. Sînt încă destule cooperative agricole cu o structură a culturilor insuficient adaptată condițiilor locale. De asemenea, repartizarea teritorială a producției și stabilirea structurii culturilor trebuie corelate strîns cu dezvoltarea cooperativelor agricole. Spunînd aceasta, avem în vedere că, o dată cu întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole, cu dezvoltarea și diversificarea bazei tehnico-materiale, o seamă de factori limitativi în repartizarea teritorială a culturilor își pierd influența și apar alte elemente care permit ca structura culturilor să devină mai eficientă.Producțiile planificate în cultura plantelor se bazează. în principal, pe creșterea randamentelor pe unitatea de suprafață. In acest an ele sînt determinate și de anumite schimbări intervenite în structura culturilor. Potrivit nevoilor economiei naționale în ansamblu și necesităților pe care însăși agricultura le are prin planul de stat, față de 1969 s-a diminuat suprafața la grîu-secară cu peste 300 000 ba. Pe seama acestei reduceri au fost majorate suprafețele care urmează să fie cultivate cu porumb, floarea-soarelui. culturi deosebit de eficiente în condițiile țării noastre.Aceste modificări intervenite în structura culturilor impun o așezare mai judicioasă pe teritoriu a producției, corespunzător posibilităților fiecărei unități. Din calculele preliminare reiese că suprafața necesară realizării produselor principale destinate fondului de stat însumează circa 2,4 — 2.5 milioa-

Ing. Ion STANCIU adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

Prima decadă din 
luna ianuarie a.c. a 
trecut; o perioadă 
scurtă, dar semnifica
tivă, pentru „debutul" 
industrial al județului 
Neamț în noul an. Ce 
realizări au fost în
scrise în 
bilanțului 
intîi, 
tități 
plan, printre care 100 
tone 
azot, 20 tone fibre sin
tetice, 33 tone hirtie și 
cartoane, 520 mc che
restea de rășinoase și 
altele. Apoi, se remar
că faptul că marea ma-

coloanele ■70 ? Mai 
însemnate can- 

de produse peste

îngrășăminte cu

joritate a unităților ju
dețului au obținut spo
rurile de producție 
prevăzute pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Pe podiumul 
fruntașilor — colecti
vele Uzinei de fibre și 
îngrășăminte chimice 
Săvinești, Uzinei de 
țevi din Roman, fa
bricilor de hirtie și 
celuloză și Combinatu
lui de exploatare și in
dustrializare a lemnu
lui din Piatra Neamț 
— care, în noul an, au 
pășit cu dreptul. După 
cum se vede, un por 
diurn aglomerat.

Fabrica de încălțăminte „Clujeana". Aspect din seefia de croit Foto i S. Cristian
® a ® ® ® ® ®
(Urmare din pag. I)tării și execuției. în mod special, pentru lucrările de investiții ale anului 1971 vom întocmi în lunile ianuarie- februarie a.c. un grafic detaliat de proiectare, prin care să se asigure integral documentația de execuție, cel mai tîrziu pînă la 30 noiembrie a c. și împreună cu M.I.C.M. și M.C.E. vom trece la analizarea modului de asigurare cu utilaje a acestor lucrări.Pentru a înlătura în viitor cît mai multe dintre elementele „surpriză" ce pot surveni pe parcurs, am orientat pregătirea investițiilor în tot mai mare măsură pe rezultatele cercetărilor întreprinse de institutele noastre de specialitate. Pe bună dreptate, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., conducerea partidului a atras atenția că problema valorificării eficiente a cercetării proprii în domeniul chimiei nu și-a găsit o rezolvare corespunzătoare. Am reflectat cu atenție asupra criticilor întemeiate ce ne-au fost aduse în legătură cu aceasta. In consecință, am procedat la o riguroasă selectare a temelor aflate în studiu, oprin- du-ne asupra celor care prezintă interes economic ; mai mult decît atît, 
o bună parte dintre temele de cercetare au fost orientate spre acoperirea necesităților pregătirii și realizării planului de investiții pe perioada 1971—1975. Scontăm de pe acum ca, în viitorul cincinal, 12 la sută din lucrările de investiții să se realizeze

ne hectare, adică numai o treime din suprafața arabilă a cooperativelor. Pe restul suprafeței de aproape 5 milioane hectare urmează să se realizeze semințe, material săditor, furaje etc., precum și produse-marfă din culturile nenominalizate prin planul de stat și produse destinate retribuirii cooperatorilor. Este necesar ca, în fiecare unitate, structura culturilor să fie stabilită pe baza unor studii tehnico-economice bine fundamentate și pe această bază să se asigure nevoile de consum ale unităților cooperatiste și ale membrilor lor, să se realizeze produsele de care are nevoie economia națională și să se coreleze veniturile și cheltuielile, în sensul obținerii fiecărui produs cu un preț de cost cît mai scăzut.Perfecționînd metodologia de elaborare a planului, s-a urmărit să se țină seama de elementele noi care decurg din hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Naționale cu privire la îmbunătățirea organizării, normării și retribuirii muncii în cooperativele agricole. Astfel, în elaborarea planului, documentațiile de fundamentare, corelația dintre diferiți indicatori, precum și formularis- tica țin seama de : introducerea normelor de muncă îmbunătățite și, în funcție de a- cestea, remunerarea pentru o normă de muncă ( aplicarea de noi forme de retribuire a muncii, care au în vedere condițiile create de nivelul de dezvoltare la care au ajuns cooperativele agricole | corelarea planului de producție și financiar al cooperativei agricole cu pianul fermelor cu gestiune eco- t nomică internă. De asemenea, prin analizele trimestriale și lunare vor putea fi luate măsuri imediate pentru îmbunătățirea rezultatelor de producție și financiare ale cooperativelor agricole și fermelor, asigurîndu-se o corelare permanentă între venituri și cheltuieli.Introducerea noilor norme și aplicarea formelor de retribuire îmbunătățite determină unele modificări și în metodologia de elaborare a planului. Pe baza normelor îmbunătățite, a lucrărilor ce trebuie executate, potrivit fluxului tehnologic adoptat și gradului de mecanizare, în fiecare cooperativă agricolă se va stabili necesarul de nornje pe culturi,, ramuri de activitate și sectoare, urmărindu-se reducerea lor la minimum necesar. Ținînd seama de concepția care stă la baza acestui document, s-a întocmit un nou tip de deviz de lucrări, corelat cu normele îmbunătățite, care va fi transmis cooperativelor agricole. Pentru realizarea unei corelări corespunzătoare între producție, consumul de norme de lucru și alte cheltuieli materiale și retribuirea, cooperatorilor, s-au elaborat și se vor transmite organelor agricole și unităților de producție haremuri de cheltuieli. Baremurile cuprind pentru fiecare cultură principală, specie și categorie de animale consumul de norme de lucru, corelat cu lucrările ce trebuie executate, consumurile de materiale, cheltuielile comune și generale și veniturile ce se obțin din valorificarea producției, luînd în considerare destinația normală pe care o au produsele și prețurile de livrare.La întocmirea planului de producție și financiar al cooperativei agricole și al fermelor din cadrul acesteia va fi ales baremul de cheltuieli care corespunde condițiilor locale, sub aspectul gradului de mecanizare, al consumului de materiale și producțiilor posibile de realizat. In cazul în care organizarea producției și a muncii nu corespunde cu cea avută în vedere în haremuri, specialiștii vor analiza și adapta baremul la situația concretă existentă în cooperativă sau ferma respectivă, urmărind realizarea unui raport corespunzător între venituri șl cheltuieli.Retribuirea numai In bani, pe ansamblul
pe baza unor tehnologii noi, proprii | împreună cu reproducerile de tehnologii îmbunătățite, ca urmare a cercetărilor ce le vom efectua în continuare, apreciem că cota de participare a gindirii autohtone la realizarea volumului de investiții propus pentru anii viitorului cincinal poate depăși 60 la sută. Rezultă clar importanța pe care va trebui să o

acordăm în anii următori dezvoltării cercetării științifice.în vederea asigurării unor condiții optime pentru valorificarea cercetărilor ce se efectuează în țară, am luat de pe acum măsura de a se desemna pentru fiecare temă de cercetare un colectiv de cercetători, care să răspundă de întreaga activitate privind realizarea lucrării abordate | după omologarea tehnologiei respective, aceluiași colectiv îi revine, în continuare, obligația de a colabora cu proiectanții pe toată durata întocmirii documentației tehnice, de

a acorda constructorilor asistență tehnică în timpul execuției și de a participa direct, alături de beneficiarii obiectivelor industriale, la efectuarea probelor tehnologice, pînă la atingerea parametrilor proiectați De asemenea, am luat măsura ca toate temele de cercetare prevăzute pentru finalizare în perioada 1970—1975, îndeosebi cele care 6Înt

cooperativei agricole sau numai în anumite ramuri de producție, atrage după sine modificări la întocmirea planului de producție și financiar. Astfel, la elaborarea planului, în capitolul cu privire la destinația producției urmează să se prevadă distinct cantitățile de produse care vor fi distribuite cooperatorilor în condițiile stabilite prin regulamentul de retribuire a muncii și potrivit aprobării adunării generale. întrucît, pentru fundamentarea planului, cooperativele agricole întocmesc balanța principalelor produse vegetale, se aduc modificări și în conținutul balanțelor respective. Calculul necesarului de produse care vor fi vîndute cooperatorilor, după livrarea produselor la fondul de stat, se va face luînd în considerare participarea la muncă și nevoile de consum ale acestora și familiilor lor.Pentru conducerea corespunzătoare a activității de producție și economice și realizarea prevederilor din plan la toți indicatorii, e necesar ca fiecare cooperativă agricolă și fermă, precum și organele agricole județene să analizeze măsurile aplicate, rezultatele obținute și perspectivele pentru perioada următoare, ținînd seama de starea ae vegetație a culturilor, de situațiile existente în creșterea animalelor, urmărindu-se păstrarea permanentă a unui echilibru optim între producție, venituri și cheltuieli și garantarea, pe această cale, a retribuirii cooperatorilor corespunzător participării lor. la munca în comun, la obținerea producției. Asemenea analize se vor face pe fiecare cultură, specie și categorie de animale în parte. Pe baza analizelor respective, consiliile de conducere ale cooperativelor 'agricole, cu sprijinul specialiștilor, vor stabili, măsurile care se vor aplica în perioada următoare, pentru a se menține un echilibru corespunzător între venituri și cheltuieli. Pentru a da posibilitate direcțiilor agricole să tragă concluzii corespunzătoare cu privire la corelațiile dintre diferitele secțiuni și indicatorii de plan. Ministerul Agriculturii și Silviculturii a întocmit fișe analitice pe culturi specii și categorii de animale, precum și fișe sintetice care cuprind elementele necesare unei asemenea analize. Deoarece cooperativele agricole nu trebuie să se încarce cu un aparat funcționăresc mare, indicatorii calculați vor fi simpli și în număr cît mai mic, dînd posibilitate specialiștilor să se ocupe de activitatea de producție. De asemenea, în domeniul evidenței financiare, economiștii și contabilii nu trebuie să se piardă în formu- laristică și cifre neconcludente care ar putea transforma în birocrație activitatea econo- mico-financiară.în efectuarea analizei se va avea în vedere faptul că indicatorii dați cuprind numai cheltuielile directe pe culturi, specii și categorii de animale, inclusiv retribuirea membrilor cooperatori. Ca urmare, la aprecierea rezultatelor se va ține seama de faptul că unitatea efectuează și cheltuieli care se încadrează în categoria celor comune și generare. De asemenea, trebuie să existe surse pentru crearea fondurilor obștești (de acumulare, de ajutor, social-culturale etc) Ținînd seama de aceste elemente, diferența dintre valoarea producției și cheltuieli pe fiecare cultură trebuie să acopere și cheltuielile comune și generale, precum și constituirea fondurilor obștești.Agricultura, prin specificul el, poate genera la o cultură sau alta situații noi, diferite de cele avute în vedere la elaborarea planului. Tocmai de aceea, în cazul în care pe parcursul desfășurării procesului de producție intervin situații neprevăzute, care duc la diminuarea producției î secetă, înghețuri, grindină etc, din care cauză veniturile care se prelimină nu mai acoperă cheltuielile efectuate și cele strict necesare în perioada următoare, se vor lua măsuri ca nerealiză- rile respective să fie compensate prin depășiri lă alte culturi și produse.Perfecționarea metodologiei de elaborare și urmărire a îndeplinirii sarcinilor de plan are ca scop asigurarea unui echilibru armonios între producția, cheltuielile și veniturile cooperativelor agricole prin valorificarea la maximum a condițiilor natural-economice.

® Explorare geologică 
ia „muntele” 
din Borzești

La Borzești au ve
nit... geologii. De ce 1 
Pentru că în incinta u- 
zinei chimice de aici 
s-a format un „munte" 
de hexacloranți — 
produse mult solici
tate în agricultură și 
la export. Iar ei, geo
logii, cercetează na
tura acestui fenomen 
dăunător pentru eco
nomia 
mele 
cauza 
cesive 
sulă 
sută 
STAS-ul) 
tați de hexacloran zac 
nelivrate — deși au 
fost fabricate la înce
putul 1 anului trecut. 
„Muntele", sub cerul 
liber, se întinde pe o 
arie de peste 1 000 mp; 
totul este aruncat la 
întîmplare, hexaclora- 
nul fiind amestecat cu 
tot felul de gunoaie fi

națională Pri- 
concluzii : din 
umidității ex- 
(pină la 20 lă 

față de 5 la 
cit prevede 

mari canti-

noroi. Comoara valo
rează circa 13 milioa
ne lei. Nu se întrevăd 
măsuri pentru îmbu
nătățirea tehnologiei 
de fabricație; in 
schimb, conducerile u- 
zinei și Grupului in
dustrial de petrochi
mie Borzești au cerut 
Ministerului Industriei 
Chimice să sisteze 
producția de hexaclo- 
ran. Cu alte cuvinte, 
să se amplifice pa
gubele, să se oprească 
o instalație pentru care 
s-au investit milioa
ne de lei. Deocamdată, 

. ministerul nu a luat în 
seamă o asemenea ce
rință. Dar nici măsuri 
practice de valorificare 
a „muntelui" de hexa- 
cloranți. Să se gră
bească căci în lo
cul... geologilor, ar 
putea veni (ce bine ar 
fi I) organele de 
'rol.

• in așteptarea
... „„ - L „„Mărțișorului

Uzina de produse 
sodice din Ocna Mu
reș consumă zilnic 
peste 2 000 tone cal
car. Furnizorii : între
prinderea de industrie 
locală Aiud, Trustul 
minier Cluj și alte 
unități. In condițiile 
acestui consum masiv 
de calcar, orice restan
tă în livrarea ma
teriei prime poate pro
duce .dereglări seri
oase procesului de fa
bricație. Și, totuși, 
unii furnizori nu țin 
seama de aceste con
secințe ; în primele 10 
zile ale lunii ianuarie, 
Trustul minier Cluj 
(cariera Cuciulat) a 
livrat uzinei din Ocna 
Mureș doar 3 000 tone, 
în loc de 9 700 tone 
calcar, cit era prevă
zut.

— Am primit dis-

\

con-

legate de aplicarea rezultatelor In producție, să fie revăzute în scopul stabilirii unor termene de realizare cît mai scurte posibil.Creșterea eficienței economice a Investițiilor din industria chimică, mai mult ca în oricare altă ramură, este indisolubil legată de gradul de pregătire a cadrelor tehnico-muncito- rești care deservesc noile instalații. Pentru a se preveni neajunsurile semnalate în trecut în exploatarea anumitor instalații, fie din lipsa efectivă a cadrelor, fie din cau
za slabei lor pregătiri profesio

nale, s-a luat măsura ca, în perioada ianuarie-februarie a.c., să fie definitivate planurile de recrutare, calificare și specializare a întregului personal de exploatare necesar în anii viitori pentru fiecare instalație nouă ce va fi construită sau dezvoltată. Totodată, vom urmări ca centralele, combinatele și grupurile de întreprinderi, împreună cu uzinele

A
beneficiare de investiții, să aducă la îndeplinire în timp util toate aceste măsuri. Sîntem pe deplin conștienți că, în condițiile unui volum considerabil sporit de investiții atît în acest an, cît mai ales în următorii cinci, rezolvarea din timp a' acestor probleme devine vitală pentru economie. Tărăgănarea lor, acum, ar determina peste cîțiva ani însemnate pagube statului nostru.Recenta lege votată de Marea Adunare Națională privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor este de natură să pună or

dine într-un domeniu atît de complex și de vast cum este cel despre care discutăm. Desigur, ministerului nostru, ca titular de investiții, prin lege îi sînt stabilite răspunderi mult mai precise în procesul de realizare a programului de investiții decît pînă acum. îmbucurător este, însă, faptul că și ceilalți factori cu care colaborăm în acest domeniu vor avea răspunderi și obligații mult mai ferme față de noi, ceea ce ne îndreptățește să credem că o bună parte din anomaliile care mai există in prezent în relațiile contractuale dintre proiectant-titularul de investiții- beneficiar-constructor-furnizor de utilaje vor înceta să mai existe, ceea ce va fi numai spre folosul creșterii eficienței economice a investițiilor. în același timp, avem convingerea că actul normativ în sine nu poate rezolva automat problemele ce le ridică activitatea de investiții. Este absolut necesară preocuparea noastră susținută, la toate nivelurile, de la colectivele de realizare a investițiilor, organele de conducere ale combinatelor și unităților beneficiare de investiții și ale institutelor de proiectare și cercetare, consiliile_ de administrație ale grupurilor și centralelor industriale și pînă la conducerea ministerului, pentru a folosi cît mai judicios uriașele fonduri alocate industriei chimice de statul nostru, pentru a asigura punerea în funcțiune lă termen a noilor capacități de producție.

Se știe — vinul și 
volanul nu fac casă 
bună împreună. Cir
culația tot mai in
tensă, creșterea numă
rului de automobile ar 
face ca un mare nu
măr de oameni să fie 
lipsiți de plăcerea T 
consuma nectarul 
lor. Se spune că 
există tutun fără 
cotină șț vin fără 
cool. In privința 
tunului, problema 
mai complicată, 
băuturile e pe cale de 
rezolvare. In prezent 
ia o mare extindere 
industria sucurilor na
turale. La stațiunea 
experimentală - horti-

de a 
vii- 
nu 
nl- 
al- 
tu- 

e
Cu

poziție din partea Mi
nisterului Minelor și 
Ministerului Indu
striei Metalurgice ca 
întreaga cantitate de 
calcar să fie dirijată 
către Combinatul si
derurgic Galați — a 
justificat furnizorul.

— Bine, dar aveți 
încheiat un contract 
cu noi. De ce nu-l res
pectați 1 — a replicat 
beneficiarul.

La rindul nostru, în
trebăm forurile de re
sort din cele două mi
nistere : contractul e- 
conomic este un act 
facultativ 7 Nu ați au
zit de noua lege in a- 
cest domeniu ? Aștep
tați cumva mărțișorul, 
data de 1 martie (tind 
legea va ințra în vi
goare), pentru a dis
pune respectarea clau
zelor contractuale ?

viticolă din lași, de 
exemplu, a începui 
construcția unui corn- . 
binat pentru 
cerea sucului 
din struguri, 
combinat este 
de acest fel din țară 
Și va avea o capacita
te de 150 vagoane 
sucuri. In faza de la
borator, specialiștii 
stațiunii ieșene au ob
ținut mai multe sor
timente de sucuri 
dulci, seci, gazificate 
etc., de o calitate ex
cepțională. Bineînțe
les, de acest sortiment 
de „băuturi" nu vor 
beneficia numai con
ducătorii auto, ci în
treaga populație.

• Veterinarul 
cel miles

In cursul anilor
1968—1969, cooperati
vele agricole „Dru
mul belșugului" și „1 
Mai" din comuna Dă- 
buleni, au reformat ca 
„bolnavi" și au vîndut 
unor persoane particu
lare peste 50 viței cu 
avizul medicului ve
terinar de circumscrip
ție Mircea Gegiu. Prin
tre cumpărătorii aces
tor viței „reformați" 
se află un șir de pă
durari un brigadier 
zootehnic, un tehni
cian veterinar, lista fi
ind completată cu me
dicul veterinar care, 
probabil milos, a cum
părat 15 vițel... din cei 
trecuți ca bolnavi. In

unul

produ- 
natural

Noul 
primul

urma
s-a constatat 
cui veterinar 
mărit decît 
ilicite in dauna coope
rativelor. Un calcul 
estimativ arată că u- 
nitățile respective au 
fost frustrate cu cel pu
țin 20 000 lei. Ca urma
re, direcția agricolă ju
dețeană Dolj l-a „sanc
ționat" pe medicul ve
terinar cu... transferul 
pe un post de inginer 
zootehnist la coope
rativa Dunăreni. Cum 
se transformă cineva 
peste noapte din ve
terinar în zootehnist — 
nu știm. Și nu știm 
nici cum rămîne cu pa
guba.

control 
că medi- 
n-a ur- 
venituri

!
( 
(

c ir v-

I
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împreună cu ea, spre piscurile poeziei
A

ca
pe

ca și poetica lui. 
în marginile epicei 
de problemele vieții 
jurnalist, purtîndu-și

tu,

colectiv

Puterea
de convingere
(Urmare din pag. I)

c*

*

*mai con- 
privința

multe școli informarea elevilor este făcută cu re- în forme inventive, cu unor specialiști din afara cadrelor didactice cu cea

LUCEAFĂRUL.
Aș dori să am condeiul lui N. Iorga, cel din 

„Oameni cari au fost*, ca să pot schița în cîteva 
rînduri profilul, personalitatea captivantă a ma
relui poet. Numai N. Iorga ar fi cutezat să în
frunte pe Zamolxis, scriindu-1, după nefericitul 
Mihai: „Să-țl spun cuvîntul de care să te cutre
muri / Sămănător de stele și-ncepător de vre
muri 1"

Acești oameni se situau în depărtări astrale, 
vedeau răsărind în fiecare zi, steaua de la care 
e cale-atît de lungă, că mii de ani l-au trebuit 
luminii să ne-ajungă.

Eminescu n-a umblat după originalitate. 
i venit ea la el. S-a născut cu ea. Moldovean
> șl ilustrul său înaintaș, Vasile Alecsandrl,
. care l-a numit „acel rege-al poeziei veșnic

< tînăr șl ferice", Mihail Eminescu, spre deosebire
< de bardul de la Mircești, a avut o tinerețe sbu- 
; ciumată. îl vedem, abia ieșit din adolescență, 
? bătînd Ardealul în tumeurl teatrale, apoi iată-1
> la București, trăind boema literară, devenind
> redactor (împreună cu I. L. Caragiale și Ion
> Slavici) la ziarul „Timpul*. Colaborarea la acest
> ziar i-a dat prilejul să scrie o seamă de arti-
> cole, străbătute de un luminat patriotism, de
> protest împotriva nedreptății sociale, articole 
t care mărturisesc un admirabil prozator.
> Dar gloria lui Eminescu se datorește cu ose-
> bire versurilor sale, publicate, la început, în re-
> vlsta de la Oradea, „Familia* lui Iosif Vulcan, 
; apoi în „Convorbiri literare*. Nimeni, nici îna- 
f into, nici după Eminescu, n-a fost atît de preo-
> cupat de perfecțiunea expresiei artistice, ni-
> meni n-a avut ca el respectul formei. El a ridl-
> cat poezia noastră la un nivel înalt, nu numai
> prin calitatea conținutului, dar și prin veșmîn-
> tul bogat cu care a îmbrăcat acest conținut.
S Cutare stea din depărtări neînchipuite s-a
> stins de mult, dar o vedem încă după secole și 
ș j milenii, spun astronomii. Iată, o idee curentă.
< 1 '

leea ce uimește pe orl- c ie se apropie de perso- r...xitatea și opera lui Mihai Eminescu este extraordinara capacitate a geniului său de a fi mereu „actual", de a acționa răscolitor și fecund asupra unor generații și epoci succesive care, mar- cind fiecare în parte un alt moment istoric și cultural, o altă sensibilitate, alte aspirații intelectuale, se regăsesc, totuși, pe rînd, în proteica simțire și gîndire a celui pe care Titu Maiorescu l-a numit „suprema 
întruchipare a inteligenței 
române". Fără îndoială, a- cest fenomen nu este propriu numai culturii române și nu singularizează pe Eminescu între marii creatori. Descoperim, dimpotrivă, într-însul tocmai trăsătura comună după care se recunosc și prin care se definesc, mai mult, poate decît după oricare alta, acele spirite devenite stele polare și tovarăși de drum perpetui ai umanității. Eminescu a fost — nu încape îndoială — un geniu de maximă intensitate și înălțime, în stare să ia loc, fără a păli, alături de un .Shakespeare, un Goethe, un Pușkin, iar faptul că s-a stins așa de curînd nu a transformat opera sa doar într-o măreață promisiune. Căci, atît cît a realizat Eminescu este suficient spre a-1 așeza în rîndurile celor mai mari poeți ai lumii, și suprema lui izbîndă este aceea de a fi ridicat la rangul unei opere nemuritoare și de o perfecțiune neatinsă decît de cîțiva in decursul mileniilor, felul de a simți, de a gîndi, de a vedea lumea și de a concepe viața, al poporului său. 
„Eminescu e mărturia mân
dră a sensibilității române 
în fața literaturii univer
sale" scria, în 1925, Pom- piliu Constantinescu, și gloria mondială a lui Eminescu nu va rezulta din receptări izolate ale operei sale prin intermediul unor traduceri aproximative, ci din progresiva impunere în atenția umanității a acestei sensibilități române ca factor activ și pozitiv al universului moral și intelectual contemporan. Ca și Tolstoi, Dostoievski, Cehov, Eminescu va intra în conștiința umanității ca revelator al unei structuri spirituale, ca purtător de cuvînt al unui mod de a explora realitatea și adîncurîle umane, propriu unui popor, unui spațiu geografic și unei tradiții culturale, ale căror valențe general-umane, ale căror virtuți pentru viața morală, intelectuală și estetică universală sînt descoperite, la un moment dat, pe toate meridianele. De aceea, nu este un paradox

a spune că destinul viitor al geniului eminescian este intim legat de destinul poporului său și al culturii românești. Pe acest Eminescu îi revine epocii noastre să-1 descopere și să-1 asimileze, ridieîndu-se la înălțimea lui, așa cum, rînd pe rînd, generația lui Vlahuță și Delavrancea, a- poi a lui Nicolae Iorga, Arghezi și Sadoveanu, apoi a lui Blaga, Vianu și Călinescu l-au descoperit ipostaze succesive ale niului său inepuizabil.De la aprinderea pe firmamentul culturii noastre a Luceafărului, necontenita confruntare cu geniul său a devenit una din legile creșterii culturii românești. Atitudinea față de Eminescu, gradul tot mai înalt

în 
ge-

Turneul în Capitală al Ansamblului de stat

de cîntece și jocuri din Tîrgu- Mureș

Itinerar folcloric

Exprimată în proză, reprezintă o simplă consta
tare 'științifică. Cînd Eminescu rimează atît de 
muzical „suie" cu „nu e*, constatarea astrono
mică devine înaltă și nobilă și adevărată poe
zie : „Icoana stelei ce-a murit / încet pe cer se 
suie / Era pe cînd nu s-a zărit / Azi o vedem, 
și nu e. /

Mai mult decît oricine, Eminescu a demonstrat 
bogăția limbii românești, varietatea ritmurilor, 
tezaurul ei de rime. Prin Eminescu, expresia ar
tistică pășește spre maturitate. Inspirația se 
înalță pe culmile atinse numai de demiurgi. Din 
valea înflorită a baladei populare, iată-ne ur- 
cînd,
culte, în vecinătatea proeminențelor universale. 
Autorul „Luceafărului* merge în fruntea făclie
rilor. Scăpărări geniale iluminează întreaga-i 
activitate literară. Proză genialului rapsod e tot 
atît de densă și de gravă,

Preocupările-i sînt vaste, 
și ale gazetăriei. Frămîntat 
publice în activitatea-i de 
Imaginația în domeniul basmului și adîncind 
sbuciumul sufletesc al Individului în „Sărmanul 
Dionis*, Eminescu era menit unei lungi și fecun
de cariere de prozator, paralelă cu opera lui 
poetică, tot mai largă și mal adîncită.

Mihail Eminescu a fost un slujitor devotat și 
mult dăruit, un magician incomparabil al graiu
lui național. A plivit, a frămîntat, a înfrumusețat 
limba țării, limba care nici pînă azi nu șl-a spus 
ultimul cuvînt. Ea deschide vaste posibilități, © 
plină de accente Inedite, de ogoare fertile care 
se cer populate, de orizonturi imense spre care 
se vor înălța pasările poeziei viitoare.

Eminescu a încercat toate nuanțele graiului 
nostru. Le-a experimentat pe toate.

Și nu este exagerat să se spună ; Mihail Emi
nescu se confundă cu limba românească.

cultul lor statornic și frecvent pentru Eminescu, mărturisit nu doar de paginile elocvente pe care i le-au dedicat în repetate ocazii, ci mai ales de intuiția cu care au știut să descopere în Eminescu unitatea de măsură, etalonul de aur al geniului creator românesc și, am putea zice, însăși formula, însuși „codul genetic" al afirmării noastre majore pe planul culturii. Ei au știut să-și asimileze și să aplice la propria lor creație această formulă și tocmai de aceea au știut să ne dea exegeze atît de e- xacte și de calde ale operei eminesciene.Cît de esențială i-a fost și splendidei pleiade de spirite pe care a dat-o cultu

Victor EFTIMiU

NOBLEȚEA 
GÎNDULUI

Pentru conștiința noastră literară Eminescu reprezintă ideea de poet. Se vor mai naște pe acest pămînt poeți poate la fel de mari ; ca el nu va fi totuși nici unul, pentru că Eminescu este astăzi mai mult decît un nume de istorie literară sau un autor înscris pe o carte. După moarte, figura poetului devine tot mai abstractă, ea aparține tot mai puțin unui poet cu identitate precis conturată și ajunge să denumească însăși categoria creatorilor de versuri. în același timp însă, Eminescu devine figura cea mai familiară din Pantheonul nostru literar, pe Eminescu orice român îl consideră al lui, din cea mai fragedă vîrstă îi cunoaște numele, încă înainte de a putea înțelege mesajul uman și național din poeziile sale. Poetul devine în acest fel ideea cu cea mai mare realitate din întreaga conștiință literara românească. El este cel mai puțin concret, aproape nu ne putem imagina că a existat o dată un om cu acest nume, că a suferit și s-a bucurat, că s-a plimbat pe străzile pe care ne purtăm și noi pașii, că a fost pasionat de idei care ne frămîntă și pe noi. Intr-un cuvînt, el poartă aura unui mit. El este totuși poetul cu cea
cent editat în Colecția „Lyceum", curs ale cărui merite în progresul exegezei eminesciene nu pot fi umbrite de nimeni.

Ce și cit de mult despre Eminescu începînd de la 23 August poate vedea din bibliografia atît de utilă întocmită de Grațian Jucan și publicată în „Limbă și literatură" (nr. 5/1961 și nr 9/1964) î evident ea se impune adusă la zi.Modul în care cultura României socialiste și noile generații de cercetători și critici au dat curs feno menului de „neîntreruptă reintegrare în actualitate a valorii spirituale eminesciene", de care vorbea în 1926 criticul citat, ar putea face el însuși obiectul unui

s-a scris1944 se

Etalonul de aur
al culturii noastre

al valorificării virtualități- lor uriașe închise în opera sa, înțelegerea tot mai a- dîncă și într-o perspectivă tot mai vastă a creației sale, ambiția de a ridica literatura română în ansamblu la altitudinea spre care o chema steaua lui, au acționat ca tot atîtea forțe de propulsie și modelare a geniului creator național. încă din timpul existenței sale, exemplul prezența catalizat creația celorlalți trei împreună cu care ne-a dat constelația „marilor clasici" : Caragiale, Creangă și Slavici. Pentru generația lui Nicolae Iorga, Eminescu a fost „în
suși educatorul, însuși crea
torul gîndurilor înalte și 
nobile". (N Iorga i „Eminescu. El, generația lui și generația noastră"). Ușurința cu care și-au găsit drumul spre o creație monumentală și deplin originală, ușurința cu care și-au înfipt rădăcinile în cel mai profund strat al solului național, atît marele istoric (care s-a simțit totdeauna și s-a vrut continuator, moștenitor și „executor testamentar" al lui Eminescu), cit și ceilalți doi titani ai culturii române posteminesciene, Sadoveanu și Arghezi, își are o explicație tocmai în

eminescian și lui fizică au

ra română dintre cele două războaie întîlnirea cu Eminescu, descoperirea lui din propriul . unghi de vedere, ne-o sugerează “ piliu ~ tr-un articol din 1926, intitulat Destinul operei Eminescu, în care fixa, de fapt, un program de lucru pentru generația sa. Patru ani mai tîrziu, în dor Vianu făcea ceea ce însuși drept „cea dinții 
rizare a poeziei lui Emines
cu, considerată in totalita
tea și întreaga ei complexi
tate". Peste alți doi ani, G. Călinescu așeza, cu Viața lui Mihai Eminescu, piatra fundamentală a celui mai impunător monument din cîte s-au ridicat vreodată geniului eminescian. Terminat în 1936 cu al 5-lea volum din Opera Iui Mihai Eminescu, acest monument se va învecina curînd — începînd din 1939 — cu mult așteptata ediție critică, e- diție ce va înscrie pentru o glorie aere perennius, numele lui Perpessicius in istoria culturii noastre. Se va adăuga, în 1947/1948. în pragul unei noi epoci din evoluția acestei culturi, cursul lui Dimitrie Popovici, Poezi3 Iui Mihai Eminescu, atunci siumai litografiat, dar re-

Pom-Constantinescu în-lui
1930, Tușă apară prezenta 
caracte-

amplu studiu. Faptul că volumele IV—VI ale ediției Perpessicius, prin care se încheia editarea poeziei e- minesciene, au apărut între 1952—1963, că prima ediție științifică a totalității pro
zei eminesciene, îngrijită de Eugen Simion și Flora Șu teu, aparțin epocii noastre (1964), că astăzi toate marile studii biografice șl exegetice eminesciene sînf reeditate și larg accesibile cititorilor de toate categoriile (studiul lui Tudor Via- nu, retipărit în Studii de literatură română, 1965, iar ediția a doua, refăcută, din Opera iui Mibai Eminescu va fi curînd în librării în ciclul de Opere de G. Căli- nescu), că alte studii de o .valoare remarcabilă asupra poeziei și prozei lui Eminescu. semnate de repre zentanți ai noilor generații s-au adăugat, între timp, pentru a nu mai insista a- supra imensei opere de di
fuzare. prin tiraje uriașe, în ediții de lux sau de largă popularizare, fenomen fără nici un precedent în trecut, toate acestea definesc în acest sfert de veac o etapă distinctă, din „destinul rei lui Eminescu"Momentul actual poate mai propice cacînd -unui nou efort sistematic și calitativ superior

ope-este ori-

de manifestare a prezenței eminesciene în cultura noastră. Exemplul lui Eminescu, laboratorul lui de creație, ca și opera sa definitivă so cer. studiate și meditate a- dînc și permanent de oricine vrea într-adevăr să facă din destinul său personal o misiune în slujba cauzei ce ne este tuturor scumpă — înălțarea pe culmi a literaturii și culturii naționale. Un înalt spirit, de răspundere față de această operă, pentru a cărei editare nici un sacrificiu nu este prea mare, (și strădania exemplară a lui Perpessicius se cere neîn- tîrziat continuată și desă- vîrșită), o necontenită a- profundare a ei, ținîndu-se seama de tot ce s-a spus valoros în trecut, dar mai cu seamă apropiindu-ne de ea cu experiența, aspirațiile, orizonturile și sufletul nostru de astăzi, așa cum ni le-au făurit o mare istorie contemporană, se impun, la toate nivelurile de vîrstă și responsabilitate. Unul din. cele mai fericite acte de cultură, menit a cîștiga o glorie nepieritoare celui ce-și va lega numele de el, ar fi, neîndoios, editarea 
fotografică a celor 40 de caiete eminesciene, așa cum au procedat francezii cu manuscrisele lui Paul Valery (această ediție foto- tipică a manuscriselor e- minesciene ar scoate de sub eroziunea timpului și amenințarea degradării, prin neîntrerupta utilizare de către cercetători, o scumpă comoară a geniului și culturii noastre). Tot atît de necesară ar fi reunirea în- tr-un „Corpus eminescian" a tuturor mărturiilor docu
mentare, corpus în care să intre atît actele, scrisorile, informațiile indirecte despre poet și familia sa, cît și amintirile contemporanilor, studiile și contribuțiile biografice împrăștiate azi prin zeci de reviste greu accesibile. Acestui corpus ar trebui să i se alăture un altul care să selecteze și să reunească numeroasele contribuții la exegeza operei rămase prin periodice, în broșuri sau Integrate în o- perele autorilor respectivi. Adunate la un loc ele ne-ar da oglinda conștiinței culturii române despre cel mai mare creator al ei. Pe a- ceastă întreită temelie se va putea încerca în viitor temerara acțiune de a descoperi, după Maiorescu, după Iorga, după Vianu și Călinescu un Eminescu al 
vremii noastre, al aspirațiilor și orizonturilor noastre, un Eminescu purtînd în el luminile — și întoreîndu-i la rîndu-i luminile sale — culturii României socialiste.

Don ZAMFIRESCU

mai mare realitate, este pentru cititori cel mai existent dintre toți poeții noștri, mult mal real de pildă decît oricare poet ai întîlni zilnic in cetate, el există mai mult decît oricare dintre noi, în mod imediat, este aici, el determină sentimente și acțiuni, ca un factor dintre cei mai activi ai existenței noastre. Acesta este de fapt miracolul geniului I El este cel dintîi și singurul care întruchipează în mod plenar poezia. De la el încoace vom avea moduri de existență poetică, vom avea tipuri mai mult sau mai puțin apropiate de realitatea originară, cea mai adevărată, purtătoare a tuturor atributelor posibile. De aceea, el este, poate singurul poet român care nu participă la fluctuațiile sentimentului de valoare. El este imuabil, neclintit în zona adevărurilor supreme.Este interesant de întreprins o fenomenologie a conștiinței românești în legătură cu Eminescu. In prima generație după moartea lui, Eminescu reprezintă marele scriitor. El aparține literaturii. „Tot mai citesc mă- iastra-ți carte..." spune un contemporan aJ său. El însemna revelația destinului tragic al creatorului într-o lume nedreaptă. Maiorescu îl înzestrase rrfai înainte cu elementele predestinării, făcîndu-1 purtătorul unui mesaj suprauman, obiectiv, el era geniul căzut în imanență, pe care nu o înțelege și pe care o resimte ca povară. Oricum, Eminescu rămîne o vreme circumscris literaturii. El este artistul, creatorul sublim al unor poezii. Urmează însă o considerare mai amplă a locului său. Pentru Blaga el devine reprezentantul letigim al întregii spiritualități românești, el este un fenomen cu implicații naționale, definitoriu pentru structura sufletească a întregii colectivități românești. Raportul se inversează întrucîtva. Nu el este ca noi, ci noi sîntem ca el. Eminescu primește vastitatea și adîncimea sufletului național. Astăzi se petrece, sub influență călinesciană, un proces de extindere a atributelor eminesciene. Poetul ajunge să denumească elementele cosmice. Una din interpretările lui Marin Sorescu, remarcabilă ca idee poetică, îl risipește pe Eminescu în univers, proiec- tîndu-1 în absolut. Eminescu este totul. La aniversarea nașterii sale putem spune împreună cu G. Călinescu : „In literatura română, Eminescu nu s-a născut, ci a ieșit de-a dreptul din ape, ca și Luceafărul".Eminescu este pentru noi tot ceea ee istoria, conștiința noastră națională și universală au elaborat în legătură cu opera lui. El este geniul literar văzut de Maiorescu, este poetul național relevat de Blaga este poetul cosmic analizat de Călinescu. Dincolo de toate, putem spune însă că Eminescu se află în însuși sentimentul existenței noastre. Marile personalități au în viața popoarelor lumii rostul de a întări realitatea lor absolută, de a face viața lor sufletească mai amplă și mai reală. Eminescu este pentru poporul nostru însuși temeiul veșniciei sale, un act de afirmare a vitalității sale. Marile popoare se pot contempla în dezinvoltura, în naturalețea maiestuoasă cu care dau naștere personalităților excepționale. Popoarele nu argumentează dreptul lor la existență plenară, ele îl afirmă prin creatorii lor. Eminescu pentru noi nu numai ideea de poet, ci și ideea de român.Eminescu exprimă toată gama u- manității. In poezia lui găsim viața colectivităților, a naiturii, dramele individuale, frumusețile românești, zbuciumul războaielor și liniștea păcii, sentimentele gingașe, durerile dragostei, tristețea timpului care curge, monumentalitatea și finețea trăsăturilor în egală măsură. Iubim ca Eminescu, privim natura ca el și cine n-a murmurat niciodată i „Mai am un singur dor : / In liniștea serii..." ? ! In Eminescu există tot ceea ce privește pe om î sentimentele sale, noblețea gîndului, compasiunea, vehemența, timpul care se întoarce în Sărmanul Dionis, într-un cuvînt „viața lumii-ntregi". Nimeni n-a realizat vreodată la noi o mai amplă cuprindere a omului; în poezia lui ne aflăm toți cu toate ale noastre. De aceea, pentru noi, ' Eminescu realizează ideea de om.Putem să ne întrebăm în continuare : ce este Eminescu pentru noi ? Vom reveni însă de fiecare dată la prima noastră afirmație : Eminescu reprezintă ideea de poet. Un poet înțeles ca artist, ca o mare conștiință națională, ca o mare conștiință u- mană. A fi astăzi poet înseamnă a fi urmașul lui Eminescu.
Aurel Drago; MUNTEANU

reprezintă în acest fel

Cucerind cu nenu
mărate prilejuri apre
cierile publicului bucu- 
reștean, Ansamblul de 
stat de cîntece și jocuri 
din Tg. Mureș ne-a
oferit luni și marți, în 
sala U.G.S.R., două
reușite spectacole mu- 
zical-coregrafice, 
tulate sugestiv 
la șezătoare" 
sărit-a 
Ceea i 
ză în ;
acest 
artistic, 
unul din cele 
secvențe în 
perpetuării de-a lun
gul anilor a profilului 
și menirii acestui gen 
de instituție culturală, 
este conservarea și va
lorificarea cîntecului, 
jocului și portului în- 
tr-una din zonele în 
care arta populară tră
iește prin tradiții și o- 
biceiuri specifice.

Spectacolul „Răsă
rit-a mîndrul soare", la 
care ne vom referi în 
rîndurile de față, prin 
contribuția unor com
pozitori cunoscători de 
prestigiu ai resurselor 
folclorice (Tudor Jarda,

inti- 
„Seara 

fi „Ră- 
mîndrul soare", 

ce impresionea- 
mod deosebit la 
valoros

fără îndoială

Zoltâan Aladăr, Con
stantin Arvinte, Jozsef 
Birtalan, Walter Hub- 
bes ș.a.) izbutește să 
valorifice convingător 
cîntecul și jocul popu
lar în „Suita de dan
suri din Chimitelnic", 
„Asta-i țara Oltului", 
„Dans comic din Ba
nat", „lmpletitul cocu
lui", „Tabloul coregra
fic din Călata" sau 
„Suita de dansuri din 
Sîc", — reprezentând 
tot atîtea versiuni vo- 
cal-orchestrale ale unor 
inspirate prelucrări ce 
păstrează nealterată sa
voarea melosului popu
lar în obiceiuri legate 
de specificul muncii, 
sărbătorile cîmpenești, 
strînsul recoltei, ritua
luri etc. Corul, care 
rămîne fără îndoială 
unul dintre comparti
mentele de prim ordin 
ale ansamblului, ase
meni unui decor în 
mișcare, o prezență ac
tivă pe tot parcursul 
spectacolului, și-a adus 
o prețioasă contribuție 
sub bagheta dirijorilor 
Walter Hubbes, Gyula 
Szarvady și Elemer 
Fejer. Acest colectiv a

dobîndit certe calități 
interpretative și matu
ritate artistică, o sono
ritate impecabilă, omo
genitate atît pe grupe 
cit fi pe ansamblu, 
puse din plin în va
loare. Soliștii Elisabeta 
Toth, Maria Precup, 
loan Ianoși, Alexandru 
Szelyes, Lăszlo Keres- 
tely sînt posesori ai u- 
nor voci de calitate. Ei 
au acumulat o expe
riență vocală ce le 
permite abordarea u- 
nor lucrări din litera
tura modernă a genu- 

' lui („Trei cîntece 
populare ceangăiefti", 
prelucrate de Csiky 
Boldizsâa). Cuvinte de 
laudă se cuvin deopo
trivă concepției regizo
rale fi realizatorilor de 
costume fi decoruri, cit 
mai ales maeștrilor co
regrafi și echipei de 
dansatori. Un public 
extrem de numeros a 
aplaudat cu entuziasm 
două seri de o elevată 
ținută artistică.

Constantin RAZVAN

contemporană, la realitățile prezentului socialist. Tot astfel, la literatura română reproduc, mai mult sau mai puțin exact, date biografice .și nume de autori, elemente bibliografice, dar se împotmolesc atunci cînd trebuie să releve semnificația de i- dei a unor opere ori pagini din literatura noastră de azi. De ce oarei? Explicația ține, desigur, de slaba înțelegere de către profesori a semnificației locului și rolului acestor discipline în formarea tînărului cetățean, de acel plus de afectivitate ce trebuie adăugat obiectivitătii științifice în expunerea lecției.Am să încerc să' concretizez această părere, referindu-mă la un meniu care * ’ propiat. După darea istoriei triei, îndeosebi după primul și dial, e încă o problemă deschisă. Multe lecții (inclusiv în manuale) sînt a- ride, greu accesibile, încărcate de date, insuficient comentate. Or, tocmai la acest capitol s-ar cuveni fructificate, în mai mare măsură, lecțiile pentru a-i ajuta pe tineri să cunoască lupta eroică a partidului pentru e- liberarea națională și socială a țării, abnegația cu care clasa muncitoare, întregul nostru popor au făurit și făuresc România socialistă. Asemenea lecții oferă, un minunat prilej — din păcate nu o dată omis — de a reliefa sacrificiile făcute de oamenii muncii pentru a crea o industrie și agricultură în plină dezvoltare, pentru progresul științei și culturii. Cunoașterea profundă a transformărilor petrecute în ultimul sfert de veac și a prețului acestora este menită să conducă la înțelegerea de către tineret a unui mare adevăr : realitățile de azi sînt datorate muncii și chiar privațiunilor pe care și le-au a- sumat generațiile anterioare. Tineretul nostru, care nu se poate considera doar beneficiar al acestor realități, ci e dator să se angajeze hotărît pentru a continua opera constructivă ce se înfăptuiește azi, trebuie ajutat să cunoască limpede, încă din școală, misiunea lui.Asemenea observații se potrivesc la fel de bine și predării altor discipline din programa școlară. E adevărat, mulți profesori se preocupă să țină lecții cît mai documentate, cu cît mai multe date și fapte. Dar din a- ceastă preocupare lăudabilă, uneori rezultă lecții stufoase, încărcate, lipsite de comentarii și interpretări ale realității prezente, din care nu reiese firul roșu al ideii politice, al conduitei patriotice pe care lecția are datoria să o dovedească. Presat continuu de timp, de obligația de a transmite un mare volum de teze și principii, de date și fapte, asemenea profesori nici nu mai au răgazul cuvenit pentru a discuta direct cu e- levii probleme de actualitate, despre care aceștia află din presă.Dar există și un alt aspect al problemei : este vorba de inexistența, pe alocuri, a unui dialog viu, deschis, competent și sincer cu clasa, cu fiecare elev în parte, perpetuat la mai toate disciplinele de studiu, uneori chiar și la orele de dirigenție sau La alte manifestări cu caracter educativ. în consecință, se ajunge deseori la situația că vorbește numai profesorul sau alt invitat matur, iar elevul ascultă. Un asemenea stil de muncă frustrează educatorul de posibilitatea directă de a cunoaște preocupările tinerilor, întrebările lor și, implicit, de posibilitatea de a-i îndruma și influența în direcția dorită, în spiritul. înaltelor idealuri ale socialismului. Pe un asemenea teren se pot ivi, și se ivesc cel mai adesea, cazurile de elevi care la școală sînt mai mult sau mai puțin „model", dar în afara școlii, în viața socială, se a- bat flagrant de la normele de comportare civilizată.Viața școlară oferă, după cum prea bine se știe, multiple posibili-

do- a- pre-îmi este mai părerea mea, contemporane a pa- a etapei istorice de al doilea război mon-

tați de influențare politico-educatl- vă a tineretului. Intre acestea, informările politice ocupă un loc deosebit de important. Din păcate, ele nu au, pretutindeni și întotdeauna, valoarea și finalitatea educativă scontate. In politică a gularitate, concursul școlii, almai înaltă autoritate și competență. Dar prea adeseorj se pune încă accentul mai mult pe cunoașterea pe de rost; de către elevi a principalelor teze ’ale politicii partidului nostru, pe 'inventarierea unor evenimente din viața țării noastre sau a lumii contemporane și mai puțin pe explicarea, pe comentarea lor. Uneori chiar, în goană după a- cest „dopaj" informațional, școala și mai ales familia înlesnesc accesul elevilor la publicații care pot conduce — datorită lipsei maturității lectorului — la o înțelegere eronată a realităților din lumea contemporană.Evident, printre elementele care dimensionează forța de convingere a activităților educative din școală, la loc de frunte se înscrie exemplul personal al educatorului. Experiența a- rată că în cele mai multe cazuri, a- tunci cînd constatăm o discrepanță între cunoștințele și acțiunile elevilor, între modul de comportare în școală și în afara ei, cauza rezidă, în ultimă instanță, într-un fel de inconsecvență, într-un fel de îngăduință a educatorului. Concret, o asemenea atitudine se traduce fie prin o- bișnuința unor profesori de a-și îndeplini misiunea de educator ca pe o oarecare îndatorire „de serviciu", fie prin comportarea în contrast cu cerințele și exigențele profesiunii didactice și etice formulate de la catedră. In școli mai sînt profesori care pretind elevilor o anume disciplina și ținută, în schimb ei nu se sfiesc să vină îmbrăcați după tot . felul de „mode", pe care le condamnă de la catedră, sau utilizează un limbaj neadecvat.în aceeași ordine de idei, a exemplului oferit tinerilor, trebuie să a- vem în vedere și modelul mediului familial. Pentru că lipsa de preocupare a părintelui față de educarea moral-cetățenească a copilului a- flat pe băncile școlii, propria concepție de viață și atitudinea sa față de îndatoririle profesionale, sociale, umane, abdicarea uneori de la normele de comportare civică și morală au răsfrîngeri directe în modul de gîndire și în preocupările elevului.Desigur, cauzele formalismului e- ducativ sînt multiple. Lipsa de entuziasm cu care unii tineri absolvenți de facultate — puțini la număr — se consacră profesiunii didactice (cel mai adesea datorită nereușitei îritr-un alt domeniu), suprasolicitarea multiplă la care sînt supuși mulți profesori și care îi împiedică să-și îmbogățească continuu calificarea politică și profesională, în timp ce alți colegi „se eschivează" de la orice activitate ce depășește obligația strict profesională de predare a unei anumite discipline — se repercutează mai devreme sau mai tîrziu în calitatea și forța de convingere a muncii educative din școală. După cum, insuficienta preocupare a familiei pentru educarea propriului copil, în strînsă concordanță cu preceptele morale ale societății noastre socialiste, de multe ori incompetența sub raport pedagogic (întreținută de școală prin formalismul și șablonul lectoratelor și ședințelor cu părinții) influențează defavorabil aportul părinților la opera educativă a școlii.Departe de a epuiza o problemă atît de complexă, rîndurile de față încearcă să reevalueze unele valențe educative ale muncii școlare, să releve cerința ca acțiunile educative ale școlii și slujitorilor ei, permanent îmbunătățite și perfecționate, să fie susținute de familie, de întreaga opinie publică.
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șiret pe măsura acestei atmosfere. Consider că am făcut un pas deosebit de important înainte pe linia dezvoltării colaborării noastre multilaterale. Aș dori să relev că discuțiile noastre au fost foarte bine pregătite, ele avînd la bază un material detaliat, concret, realist. Fără îndoială că aceste rezultate își au temeiul în realizările economiilor țărilor noastre. Apreciez că măsurile concrete adoptate de noi, ca și cele pe care le vom realiza în viitor vor contribui la dezvoltarea economică a celor două țări ale noastre.Examinarea problemele^ politice internaționale ne-a oferit prilejul să constatăm o identitate de puncte de vederi. In cadrul convorbirilor s-a manifestat din plin atașamentul țărilor noastre față de principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Cred că rezultatele discuțiilor purtate aici, la Belgrad, constituie totodată o contribuție la făurirea unui climat internațional de pace, securitate și colaborare".
★Vizita premierului Ion Gheorghe 5 'rer în Iugoslavia prilejuiește, ' lată, o serie largă de contacte șx convorbiri între personalitățile care îl însoțesc pe șeful guvernului român și oficialități guverna- țnentale iugoslave, în cadrul cărora sînt explorate și precizate noi căi de extindere și diversificare a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifi- că între cele două țări.Acestor preocupări le-au fost consacrate și convorbirile avute de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, cu Dușan Gligorievici, membru al Vece! Executive Federale, președintele /părții iugoslave în ‘ Comisia mixtă iugoslavo-

română de colaborare economică, și cu Toma Granfil, membru al Vecei Executive Federale.Unor aspecte privind dezvoltarea cooperării în cercetarea științifică și a colaborării economice și tehnice dintre cele două țări le-au fost consacrate întrevederile dintre Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și. Dolfe Vogel- nik, președintele Consiliului Federal pentru Coordonarea Activității Științifice, și dintre Grigore Bâr- găoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și Hasan Șiliak, adjunct al secretarului federal pentru problemele economice.Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, a purtat convorbiri cu reprezentanți ai Secretariatului federal pentru problemele economice, ai Uniunii producătorilor de bauxită, ai Institutului de 'cercetări miniere și cu reprezentanți ai organizațiilor economice interesate în domeniul extracției și valorificării materiei prime.Totodată, la Belgrad au avut loc în aceste zile întîlniri ale grupelor de lucru de specialiști din România și Iugoslavia în domeniile industriei constructoare de mașini, agriculturii, industriei alimentare, industriei chimice și industriei lemnului, în cadrul cărora au fost stabilite măsuri concrete și termene precise în vederea finalizării acțiunilor de colaborare și cooperare.
★La 14 ianuarie, Nicolae Ecobes- cu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut întrevederi cu Anton Vratușa, locțiitor al secretarului de stat pentru afacerile externe, și cu Vladimir Rolovici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe, în cadrul cărora s-a făcut un schimb de păreri privind cooperarea dintre ministerele de externe ale celor două țări, atît în probleme de ordin bilateral, cît și în alte probleme de interes comun.

La Academia Republicii Socialiste România au început miercuri lucrările sesiunii de comunicări științifice a Comitetului național de sociologie.La ședința de deschidere au luat parte Roman Moldovan, vicepreședinte al Comitetului național de sociologie, Miron Constantinescu, ministrul învățămîntului, Costin Mur- gescu, secretar general al Comitetului național de sociologie, Constantin Ionescu, directorul Centrului de cercetări sociologice, Ovidiu Bădina, directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului.In cuvîntul rostit cu acest prilej, prof. Roman Moldovan s-a referit la

✓dezvoltarea cercetării sociologice în . țara noastră, subliniind -perspectivele și sarcinile acesteia. în continuare, prof. Miron Constantinescu a relevat importanța sesiunii — prima a Comitetului național de sociologie, precum și a temelor ce vor fi dezbătute.în cadrul, lucrărilor, la care participă sociologi din întreaga țară, e- conomiști, medici, vor fi prezentate numeroase comunicări științifice privind aspecte ale sociologiei muncii, probleme ale sociologiei educației și culturii și a tineretului, precum și ale dezvoltării mediului urban și rural.

TENIS DE MASA

La internaționalele României (5-8 februarie)
V ■

participă opt țăride masă, sezon non-

j

(Agerpres)
Cronica zileiLa Ministerul Transporturilor au 'început miercuri dimineața tratative între delegațiile de experți ale ministerelor de resort din România și Bulgaria, în vederea elaborării unui nou acord aerian între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.

★Pictorița Ioana Celibidache, soția cunoscutului dirijor, expune începînd de miercuri în sala Ateneului Român. Expoziția sa este prima sosită în a- cest an de peste hotare, pe care o

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut umedă și închisă în sudul și estul țării, unde ceața a persistat, în Banat și Transilvania, vremea a fost călduroasă, cu cerul schimbător, iar pe alocuri, în cursul după-amiezii, a plouat slab. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, predominînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 3 grade la Dîlga și 12 grade în orașul Dr. Petru Groza. In București : vre

*poate vizita publicul bucureștean. El va face cunoștință, prin intermediul unui mic număr de picturi, reprezentative pentru preocupările artistei, cu factura poetică și stilul propriu al Ioanei Celibidache, care pe lingă pictură și-a dedicat o parte din activitate ilustrației de carte. Criticul de artă Petru Comarnescu, în cuvîntul de deschidere, a relevat spiritul instruit și cultivat, sensibilitatea artistei,, trăsături pe care le dezvăluie și lucrările expuse.

Tenisul sport cu stop, are prevăzută la începutul agendei 1970 o competiție cu caracter european : Campionatele internaționale ale României. Datele de desfășurare i 5—8 februarie ; locul : sala Floreasca din Capitală. Federația noastră de specialitate a primit pînă ieri confirmarea de participare (în unele cazuri, cu nominalizarea jucătorilor respectivi) din partea următoarelor țări : Anglia, Cehoslovacia, R. D. Ger-
FOTBAL

(Agerpres)
mea s-a menținut umedă și închisă, cu ceață mai ales în cursul dimineții. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a a- tins zero grade. S-a semnalat polei.Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 ianuarie. In țară : vremea se menține în general umedă și călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mulț acoperit. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală. In București : vremea se menține în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Burniță și ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului. Ceață.

ÎNCHEIEREA 111 MOI PRIVIND 
COLABâRAREA ECONOMICĂ: TEHNICĂ 

"I ȘTIINȚIFICĂ, PRECUM SI SCHIMBUl 
Dt MĂRFURI ÎNTRE ROMÂNIA SI 1UGOSEAVIAîn urma convorbirilor purtate de președinții celor două părți în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, la Belgrad a fost încheiat un protocol cuprinzînd noi înțelegeri și măsuri îndreptate spre dezvoltarea. în continuare a colaborării economice, tehnice și științifice, precum și 
a schimbului de mărfuri dintre România și Iugoslavia.Prevederile protocolului — bazate pe o largă activitate pregătitoare, desfășurată de reprezentanții și specialiștii organelor și organizațiilor interesate din cele două țări — se referă la extinderea colaborării în diferite domenii de interes comun, cum sînt în principal : cooperarea în producție și livrări de produse ale industriilor construcțiilor de mașini, metalurgică, chimică, ale industriei lemnului și hîrtiei, industriei alimentare, agriculturii; colaborarea în aprovizionarea reciprocă a celor două economii naționale cu unele materii prime de interes comun; dezvoltarea colaborării în cercetarea științifică ; măsuri pentru încheierea noului acord comercial de lungă durată pe perioada 1971—•

1975 ; îmbunătățirea sistemului de schimburi și de plăți între cele două țări; lărgirea schimbului de bunuri de larg consum și a micului trafic de mărfuri în zona de frontieră ; folosirea complexă, în continuare, a potențialului Dunării în sectorul comun ; colaborarea în amenajarea turistică a zonei Porțile de Fier etc.Protocolul prevede, de asemenea, măsuri pentru folosirea unor forme și metode moderne și variate de cooperare, care să promoveze valorificarea mai deplină a posibilităților de colaborare reciproc avantajoasă pe care le oferă dezvoltarea și diversificarea economiilor naționale ale celor două țări.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă româno- iugoslavă de colaborare economică, iar din partea iugoslavă de Dușan Gligorievici, membru al Vecei Executive Federale, președintele părții iugoslave în această comisie.
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© Urmărirea : PATRIA -
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30
18.30 ; 21. •
© Lucia ; CENTRAL —
11.45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45.
© Păcatul dragostei : REPU
BLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© într-o seară, un tren...: CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
© Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
© Mărturia : VICTORIA — “
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Un om pentru eternitate : CI
NEMATECA (sala Union) — 10 ;
12 ; 14.
© Dragoste la Las Vegas : LU
MINA — 8,30—16,15 în continuare;
18.30 ; 20,45.
© Vă place Brahms ? MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, DOINA — 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, DRUMUL
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Program pentru copii : DOI
NA — 9 ; 10.
© Mîinile ; Regina Instrumente
lor ; Sfaturi bătrînești ; Omul 
mic : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
® Bătălia pentru Roma : FERO
VIAR — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, EX
CELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20,
FLAMURA — 9,30 ; 13 ; 16,30; 20. 
© Valea păpușilor : GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15 : 17,45 ; 20,15, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30. 
© A trăi pentru a trăi : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15;
17.45 ; 20.
© Războiul domnițelor : BU-
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Blow-up : DACIA — 8—20,45 în 
continuare.
© Winnetou în Valea Morții : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA — 9,30—15,30 în continuare;
18.15 ; 20,30.
© Noile aventuri ale răzbunători
lor : UNIREA — 15,30 ; 18.
© Moartea unui birocrat : UNI
REA — 20,30.
© Femeia îndărătnică : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Angelica și sultanul : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Omul, orgoliul, vendetta; CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Băieții în haine de piele : ME
LODIA — 9 :11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15;

9;

20.30, TOMIS — 9—15 în continua
re ; 17,30 ; 20,15.
• My fair lady : FLOREASCA — 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
• Băieții din strada Pal : VOLGA
— 9—15,45 în continuare;
20.30.
o In împărăția leului de 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
o Pledro pleacă în Slera :
RUL — 20,30.
O Taina leului :
11.15 ; 13,30 ; 16 ;
DERN — 9,15 ;
18.15 ; 20,30.
• Prieteni fără'
— 9,30 ; 11,30 ;
20,30.
o Fragii sălbatici : POPULAR — 
15,30 ; 18.
O La război, ca la război : POPU- 

...LAR — 20,30.
O La nord prin nord-vest; Ma
nuela : MUNCA - 15,30 ; 19,15.
• Beru și comisarul San Anto
nio : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ;
20,30.
o Iubirea strict oprită : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Corabia nebunilor : RAHOVA 
15,30 ; 19.
O Viridiana : FERENTARI —
15,30 ; 18 ; 20,15.
e Lupii albi : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

18,15 ;

argint ;

VIITO-

GLORIA — 9 ; 
18,15 ; 20,30, MO- 

11,30 ; 13,45 ; 16 ;

grai : AURORA
13,30 ; 16 ; 18,15 ;

teatre
© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Daniel Bădulescu și recital de 
sonate susținut de violoncelistul 
George Georgescu, la pian — Rose 
Marie Mastero — 20.
© Opera Română: Lacul lebedelor
— 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Heidelber- 
gul de altădată — 19,30; (sala Stu
dio): Travesti — 19,30.
© Teatrul de comedie: Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Un tramvai numit dorin
ță — 20; (sala din str. Alex. Sa- 
hia): Transplantarea inimii necu
noscute — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Othello — 19,30; (sala 
Studio): Dialog despre dragoste
— 20.
© Teatrul Mic: Tango — 20.
© Teatrul Giulești: Geamandura 
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov!

B E
(Urmare din pag. I)colorate în roz ale autosa- tisfacției. Construim un e- dificiu social complex, sîn- tem animați de marile idealuri ale socialismului și nu ne putem îngădui, nici pentru o zi, să acționăm altfel decît în spiritul înaltelor principii ale exigenței și autoexigenței.Acesta este climatul în care acționăm. Dar... dar aici se ridică un „dar". Autocritica încetează cîteodată să fie unealta de preț care este și se transformă într-o mai mult sau mai puțin a- bilă formă de eludare a realității, de ocolire „diplomatică" a răspunderii față de societate. în loc ca ea să exprime hotărîrea de a lichida eroyile semnalate, „autocritica" (între ghilimele) reflectă — obiectiv — doar lipsa dorinței sau voinței de a le schimba. în cele din urmă, intr-un dicționar ad-hoc, definiția ar ajunge să figureze așa : „autocritică = o metodă lesnicioasă de a scăpa de critică". Pentru că, în final, aceasta este rațiunea falsei autocritici : tovarășul declară că „își însușește" critica, se arată dezolat că a înfăptuit erorile în cauză, declară că „se preocupă" de lichidarea lor . și... continuă cu seninătate să le făptuiască.

într-o discuție cu tovarășul Pria, directorul general al uzinei „Danubiana", am aflat, imediat, că „cele sesizate sînt juste". Ca și cum, după cele văzute (și relatate de noi tovarășului director) mai putea cineva spune că „nu sînt juste". Deci, o nouă autocritică... Ce va mai ieși și de aici ?

mană, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, garia, U.R.S.S. tru jucătorii și toarele din țara tră și, firește, pentru toți participanții, „internaționalele" României deschid seria competițiilor de anvergură ce preced . campionatele europene (Moscova, 1—8 aprilie), în acest sens, competiția de la București nu va însemna o simplă prezență a celor mai bune palete ale continentului (din lectura participante

1-0 cu selecționata Israelului tîn primul meci al lungului turneu ce-1 întreprinde peste hotare, selecționata olimpică a României a în- tîlnit ieri la Tel Aviv echipa reprezentativă a Israelului. Partida, destul de echilibrată, s-a terminat cu victoria la limită a „olimpicilor" noștri. Golul a fost marcat în repriza a doua (min. 79) de Grozea. Fotbaliștii români vor mai susține un meci în Israel, după care își vor continua turneul în Australia.
@ Teatrul „Țăndărică" (sala clin 
Calea Victoriei): Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17; Nocturn I (spec
tacol pentru adulți) — 21,30; (sala 
din str. Academiei): Bandiții din 
Kardemomme — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Nu te lăsa 
Stroe! — 19,30; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Nicuță la Tănase — 
19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
— 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Baladă 
omului — 20.
© Circul de stat: Rapsodia sue
deză — 19,30.

t V
Programul I

1

17,30 Emisiune în limba maghiară
18,05 — ’ ‘ -Film serial: „Aventură în 

munți" — episodul „Prizonie
rul din pădure"
Mult e dulce și frumoasă... 
Telejurnalul de seară
Două instrumente de percu
ție: marimbafonul și xilofo
nul
Prim plan: Demostene Botez 
Reflector
Seară de operă: Michelangelo, 
frescă dramatică de Alfred 
Mendelsohn (partea a ȚI-a — 
tablourile 4, 5 și 6)

21,35 Avanpremieră
21,50 Telejurnalul de noapte
22,05 O seară cu Olivera Vuco, Li

dija Filipenco, ansamblul 
Bora Mladenovic (Iugoslavia) 
și formații participante la 
Festivalul internațional 
jazz — Polonia 1967

23,15 închiderea emisiunii progra
mului I

18,35
19,00
19,20

19,30
20,00
20,15

de

Programul II

20,15 „Vă rog să-mi acordați..." — 
fantezie muzicală cu Ștefan 
Bănică

20,30 Film artistic pentru cinefili: 
„Bonjour tristesse" — ecra
nizare după romanul scriitoa
rei franceze Franțoise Sagan. 
Filmul va fi prezentat și co
mentat de Nina Cassian și 
George Littera

22,20 Film serial: „Răzbunătorii" 
— reluarea episodului „Mar
tor mincinos"

23,10 închiderea emisiunii progra
mului II
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Un-Pen- jucă- noas-

nostru țărilor reiese

clar că avem de-a face cu o avanpremieră a „europenelor"), ci va permite, deopotrivă, constatarea raportului de forțe existent la ora respectivă în lumea ping-pongu- lui european.în loturile feminin și mascul'n ale României ce se pregătesc în vederea apropiatelor întreceri se numără, printre alții, Maria A- iexandru, Eleonora Mihalca. Carmen Cri- șan. Viorica Ivan, Giurgiucă, Sîndeanu, Luchian,șan. Vio Giurgiucă, Dumitriu, Teodor.
ÎN CÎTEVA

RÎNDURI

Bijuteriile 
vin înapoi

O nouă dovadă a operativității 
și... flerului miliției. Ieri noapte, 
la Buzău a fost arestat — de că
tre lucrătorii miliției judiciare de 
la I.M.M.B. și I.M.J. Buzău — 
autorul furtului de bijuterii (în 
valoare de 356 000 lei !) de la ma
gazinul „București" din Capitală, 
operat în noaptea de 19—20 de
cembrie 1969. Se numește Marian 
Ochean, în vîrstă de 20 de ani 
(din Sascut-Sat, jud. Bacău), ama
tor de viață ușoară, pasionat ju
cător de cărți și client obișnuit 
al localurilor de noapte. De la el 
— și de la complicii săi la valo
rificarea obiectelor furate — s-au 
ridicat bijuterii în valoare de a- 
proximativ 300 000 lei. Anchetato
rii ne-au declarat că prima fază 
a anchetei le-a furnizat Indicii 
care permit recuperarea în între
gime a prejudiciului cauzat. Cît 
privește „răsplata" ce i se cuvine 
infractorului... de acest lucru se 
va îngriji instanța de judecată. 
Și se va ocupa temeinic, cu si
guranță.

Avis necesar

treabă Așa, mai stai o bucată de vreme și peste un timp iar îți faci autocritica.Fiindcă există și o tehnic că — să o numim așa — „a autocriticii permanente". Am niște- lipsuri, sînt criticat, îmi fac autocritica, continui să muncesc a- vînd lipsurile respective, iar sînt criticat, iar îmi fac autocritica... și viața

Pentru că, în destule cazuri, autocritica nu este decît o demonstrație de virtuozitate verbală, așa cum spuneam, o altă metodă de a scăpa de critică.Cu mai bine de o lună în urmă, ziarul nostru publica articolul „Experimentăm invenția sau inventăm șicane ?“ ; era vorba despre soarta unei invenții, ur

și iată întrebarea : de ce v-ați mai făcut autocritica în noiembrie și în decembrie, tovarășe ministru ? Ca să o repetați în ianuarie ? Și ce garanții există că n-o veți face, și a patra oară. în februarie?O autocritică neurmată de fapte, neîntemeiată pe fapte, se transformă în ultimă instanță intr-un act

Adeseori falsa autocritică ilustrează tendința unora spre comoditate. De ce s-o ascundem ? Autocritica presupune efort, efortul de a-ți lichida lipsurile, de a rupe cu inerția, cu vechile deprinderi, cu un stil de muncă vetust, presupune asumarea unor noi răspunderi, a unor noi sarcini. Comoditatea este un excelent mediu de cultură pentru falsa autocritică ; e mai ușor să spui cîteva fraze bine lustruite într-o ședință sau să redactezi un răSDuns la ziar, decît să-ți sufleci mî- necile și să te apuci de

curge... și din autocritică în autocritică ies și la pensie, și-atunci să văd dacă mai are cineva pentru ce să mă critice...La plenara din decembrie a C.C. al P.C.R., tocmai această practică a fost dezavuată, arătîndu-se, pe bună dreptate, că tovarășii care răspund de producția de legume își fac în fiecare an o autocritică în legătură cu deficiențele din sectorul lor de activitate, pentru ca în anul următor deficiențele să se manifeste din plin.De ce se întîmplă așa ?

gisită de Ministerul Industriei Ușoare, câre tărăgănează experimentarea ei din 1965. într-o discuție cu autorul articolului amintit, tovarășul Ion Popescu, adjunct al ministrului, și-a făcut autocritica — consemnată și în articol.La exact o lună după a- pariția articolului, la aproape două luni după discuția autocritică, găsim situația neschimbată. Sau aproape neschimbată. Justificări, semnalarea unor greutăți obiective (dar atunci ce rost a avut autocritica ?) și, în final, o nouă autocritică...

nociv ; nociv, pentru că ea aparent „liniștește" lucrurile, pentru că se creează impresia deloc exactă că stările negative de lucruri au fost sau vor fi negreșit remediate, că treaba a pornit pe făgașul cel bun. O autocritică de un asemenea tip, o falsă autocritică, angajează societatea în alte cheltuieli, direct proporționale cu valoarea obiedtului aflat în dezbatere, pentru că ea presupune o nouă evaluare a chestiunii (și poate că. între timp, lipsurile s-au dilatat...).

Și mai există încă un aspect care relevă caracterul dăunător al falsei autocritici. Ea creează, pe undeva, impresia de fatalitate, creează sentimentul că stările de lucruri negative din cutare sau cutare loc de muncă nu se pot îndrepta cu nici un chip. „Atîtea critici, atîtea autocritici și treaba tot nu merge 1“ —își poate spune cineva, încredințat, pînă la urmă, că un soi de destin malefic și-a pus pecetea pe. activitatea respectivă. Da, și-a pus-o, și el se numește falsa autocritică, redusă la rolul de simplu exercițiu verbal. împotriva ei. remediul există, și el poartă un nume foarte simplu : control.Examinarea critică și autocritică a activității este o lege a societății noastre, o condiție sine qua non a progresului. a mersului înainte al societății socialiste. Eludarea — voită sau' nu — a veritabilei autocritici, a introspecției bărbătești, lucide, nu poate decît să aducă daune, să creeze prejudicii care, de multe ori, vor fi mai greu de reparat decît ar fi piitut fi într-o etapă anterioară. Capacitatea autocritică a unui organism dă, în cele din urmă, măsura sănătății sale morale.

HANDBAL. — La Niirnberg, în meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, H. G. Copenhaga a învins cu 11—10 (6—5) formația vest-germană F.C. Niirn- berg. învingătoare și în primul joc (scor 17—6), handbalistele daneze s-au calificat pentru semifinalele competiției. ,• Intr-un meci amical de handbal masculin disputat la Praga, reprezentativa U.R.S.S. a învins cu scorul de 20—16 (9—8) selecționataCehoslovaciei. Din echipa învingătoare s-au remarcat Maximov și Phakadze, care au marcat 4 și respectiv 3 goluri. Cei mai buni jucători ai goluri, 7 m) șiȘAH.da) au început tradiționalele de șah. In prima rundă a rezervate maeștrilor, jucătorul român Dolfi Drimer a remizat cu iugoslavul Antunac. Day (Canada) l-a învins pe Mader (R. F. a Germaniei), iar Forintos (Ungaria) a cîști- gat la Smederevac (Iugoslavia). Pi- ket (Olanda) a remizat cu Doda (Polonia).BASCHET. — La Sofia s-a disputat primul meci dintre echipa locală Akademik și formația belgiană Racing Bell Malines, contînd pentru grupa sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin. La1 capătul unui joc echilibrat, oaspeții au obținut victoria cu scorul de 61—55 (31—30).FOTBAL. — Echipa Arsenal Londra s-a calificat în sferturile de finală ale „Cupbi europene a tîrgu- rilor" la fotbal. In meci retur, disputat la Londra, Arsenal a întrecut cu 1—0 (0—0) formația franceză F.C. Rouen. în primul joc, cele două echipe terminaseră la egalitate (0-0).SCHI. — Proba feminină de slalom special din cadrul concursului internațional de schi de_ la ~ gastei (contînd pentru dială) a fost cîștigată ceza Ingrid Lafforgue. Pe locurile următoare s-au clasat “11"ford (Canada), Dominique Mathieux (Franța), Maryilin Cochran (S.U.A.), Franțoise Macchi (Franța). în urma acestor rezultate, în clasamentul individual al „Cupei mondiale" continuă să conducă Michele Jacot (Franța) cu 121 de puncte.

gazdelor au fost Kranat (4..................................de latoate din lovituri Kavan (3 goluri).— La Wijk Aan Zee (Olan- turnee grupei

Bad- „Cupa monde fran-Betsy Clif-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL 
DIN 14 IANUARIE 1970

Extragerea 1 : 40 24 14 28 33FOND DE PREMII : 401 775
EXTRAGEREA a Il-a : 41 18 35 44 37

LOTOPREMIILE TRAGERII 
DIN 9 IANUARIE 1970 :

37lei.38 28

EXTRAGEREA I:Categ. a Il-a : 1 variantă a 100 000 lei ; a IlI-a : 78,85 a 1 817 lei ; a IV-a : 193,60 a 740 lei ; a V-a : 501,75 a 330 lei ;
EXTRAGEREA a Il-a :Categ. B : 0,45 variante a 58 484 lei ; categ. C : 4,50 a 23 394 lei ; categ. D < 658.70 a 100 lei.
CE C. ACORDĂ:

332 CÎȘTIGURI 
ÎN AUTOTURISME

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face . cunoscut că 
tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV/1969 a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști- 
guri în autoturisme, cît și a 
libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe vor 
avea loc la data de 29 Ianua
rie a.c., orele 16,00, în Capi
tală, în sala clubului Finanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2. 
Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va a- 
corda titularilor de librete de 
economii cu dobîndă și cîști- 
guri în autoturisme 332 cîști- 
guri în autoturisme din măr
cile : Volga M-21, Renault 10, 
Dacia 1100, Moskvlci 408, Sko
da și Trabant 601, iar titula
rilor libretelor de economii 
pentru construirea de locuin
țe — cîștiguri în valori indi
viduale de 35 000 lei, 20 000 lei 
și 15 000 lei.

In ultimii ani, în diferite lo
calități de pe cuprinsul județului 
Dolj au apărut mai multe ca
zuri de paralizii ale membrelor, 
provocate de o intoxicație pro
gresivă a organismului, manifes
tată intr-un mod cu totul ne
obișnuit. Un colectiv de medici, 
condus de dr. Sava Lăzărescu, de 
la secția de neurologie a spi
talului din Craiova, a consta
tat, după multe cercetări și ana
lize de laborator, că boala este 
determinată de o intoxicație cu 
plumb. Investigațiile făcute de 
medici au explicat și provenien
ța plumbului. El se găsea in țui
ca fabricată clandestin, în ca
zane neautorizate, confecționate 
din piese ce conțin însemnate 
cantități de plumb. Fabricată în 
astfel de condiții, țuica devine 
toxică pentru organism. Cel in
toxicat slăbește, are dureri mari 
de stomac, îi piere 
mîncare, îi crește 
are în permanență 
greutate în corp, ajungindu-se 
în cele 'din urmă ’ .
Atenție, deci ! Unde e fabricată 
țuica pe care o consumați ? Per
soanele care dețin asemenea ca
zane se condamnă singure. A- 

. vertismentul poartă parafa me
dicilor și a legii.

depofta 
tensiunea și 
senzația de

la •paralizie.

Indulgență ?
Procuratura locală Ploiești tri

mite în judecată, sub stare .de 
arest, pe minorul Gîrbea Constan
tin (17 ani). Infracțiunea comisă : 
viol cu violență. Victima — o fată 
de 13 ani, cu anomalii de dezvol
tare, fiica vecinilor. Luînd în 
dezbatere împrejurările și gravi
tatea faptei, judecătoria munici
piului (complet de judecată : Ion 

, Neg.ulesc.u ș.i A0rja.na Popa) se 
orientează bine, întrevede perico
lul social al infracțiunii și, în 
consecință, condamnă pe inculpat 
la 1 an și 6 luni închisoare. Intre 
timp, devenind major, vinovatul 
face recurs. Și iată că tribunalul 
județean, prin completul de ju
decată format din Nicolae Cim- 
poieșu (judecător cu experiență), 
Maria Burtoiu și Vladimir Maco- 
vei, reduce pedeapsa, pe baza a- 
celorași probe de la dosar, la 9 
luni închisoare. Inimi., caritabile ! 
Cu asemenea indulgențe, nu vom 
rupe răul din rădăcină — ca să 
nu mai vorbim de „exemplul" pe 
care-1 dă tribunalul județean ju
decătoriei orășenești. Sesizată, 
conducerea Ministerului Justiției 
— analizînd sub toate aspectele 
fapta și ajungînd la concluzia că 
reducerea pedepsei nu este justi
ficată — a declarat recurs sub 
supraveghere la Tribunalul Su
prem. Principialitate pe care o 
dorim pe toată filiera organelor 
justiției.

Tragedia 
de la Dejîntîmplarea a impresionat profund cetățenii orașului Dej. Cinci tineri în vîrstă de 20—21 de ani (Tiberiu Cocișan, Lecz- falvj loan, Bocsaiy Alexandru, Constantin Cucu și Nicolae Popescu), membri ai orchestrei de muzică ușoară a clubului C.F.R. Dej, s-au întors, duminică dimineața, aintr-o comună unde susținuseră un spectacol. Au depus instrumentele la club. Pînă aici, totul este în ordine. Le-a venit însă ideea de a nu mai merge acasă, pentru a nu deranja familiile — și s-au culcat la club. Au aprins focul într-o sobă și au ^dormit cu toții, uitind gazele deschise. U- șurința i-a orele ten după Erau oxid

costat viața. La prînzului a venit un prie- să-i trezească, deoarece masă aveau alt spectacol, morți. Se intoxicaseră cu de carbon.
Un nou Rică
VenturianoRică Venturiano (pe numele adevărat Vasile Bakos, strada N. Golescu 67, Satu Mare) și-a pierdut din nou „uzul rațiunii". Amorezul pătrunde în locuința Irinei V., scoate un pistolet și trage două tocuri în tavan. A vrut să verifice dacă fata nutrește pentru el... sentimente de amor. De un asemenea îndrăgostit, bogdaproste ! — și-a zis fata. Pentru că are patimă... focoasă. Ulterior, miliția a aflat că belicosul respectiv își confecționase singur pistoletul, cu patru ani în urmă, pe calibrul cartușelor de tir pe care și le, însușise, tot pe atunci, fiind șeful secției de... tir a asociației sportive „Voința". (Este de mirare cum de n-a fost observată terioasa dispariție a 20 de tușe de tir din gestiunea ciației !). Ce s-a întîmplat noul Rică Venturiano ? E dezolat, fuză să preună.

mis- car- aso- cu total Iar dumneaei, Irina, re- mai compătimească îm- Are toate motivele !
tz Rubrica redactatâ de Ștefan ZIDARIȚA Gheorghe POPESCU cu sprijinul corespondenților Scînteii"



DUPĂ CAPITULAREA BIAFREI

Curmarea suferințelor 
poporului nigerian — 

cerință de primă urgență
După cum transmit agențiile de presă, în timp ce trupele biafreze depun în masă armele, forțele guvernului federal își continuă înaintarea, preluînd controlul asupra ultimelor puncte de rezistență bia- freze. Ieri a fost ocupat și postul de radio biafrez, ultima posibilitate de comunicare a oficialităților din fosta Biafra cu restul lumii.

Consemnind aceste 
ultime episoade ale 
singerosului război ci
vil care s-a soldat cu 
două milioane de vic
time omenești, nume
roși observatori țin să 
sublinieze, ca sarcină 
primordială a prezen
tului, necesitatea a- 
doptării unor măsuri 
rapide și eficiente pen
tru curmarea sufe
rințelor populației și 
instaurarea unei păci 
reale. „Se poate resimți o ușurare profundă — scrie ziarul 
englez „TIMES" — în legătură cu faptul că generalul Effiong (șeful statului major al armatei biafreze) a ordonat trupelor sale să depună armele. Ordinul său trebuie să împiedice orice alte lupte inutile. Să sperăm că schimbul de focuri a încetat deplin". „Considerentele umanitare trebuie să prevaleze acum asupra tuturor celorlalte" — 
scrie la rindul său zia
rul „GUARDIAN".

Intr-adevăr, situa
ția populației din re
giunile afectate de 
război constituie una 
dintre problemele care 
preocupă in cea mai 
mare măsură opinia 
publică internaționa
lă. Părăsindu-și cămi
nele, epuizați și înfo
metați, bătrini, femei, 
copii impinzesc dru
murile, refugiindu-se 
in junglă.

„Cinci milioane de 
biafrezi se află in pre
zent lipsiți practic de 
orice fel de hrană, 
după ce zborurile de a- 
jutorare a victimelor 
războiului au fost în
trerupte" — se afirmă 
intr-o telegramă trans
misă guvernului cana
dian de către organiza
ția de ajutor „Canaire- 
lief". Conducătorii a- 
cestei societăți men
ționează că procentul 
mortalității > în regiu
nile biafreze va atinge- 
„proporții catastrofa
le, dacă ajutoarele vor 
intîrzia", adăugind că 
sute de mii de biafrezi 
ar putea muri de foa
me in cursul următoa
relor 48 de ore.

In starea de confu
zie generală care dom
nește în zonele bia
freze ocupate de trupe
le federale — arată a-

genția France Presse — 
nimeni nu poate apre
cia cu exactitate cîți 
refugiați sint ascunși 
in junglă. Mulți din
tre aceștia nu știu, 
poate, nici măcar că 
războiul fratricid s-a 
încheiat.

Șeful statului ni
gerian, generalul Ya- 
kubu Gowon, a ordo
nat celei de-a treia di-

• Forțele federa
le preiau contro
lul asupra ultime
lor puncte de re
zistență • Cinci 
milioane de bia
frezi amenințați 
de spectrul foa
metei • Poziția 
guvernului nige
rian față de Ini
țiativele de ajuto
rare a populației 

din Biaira

vizii nigeriene să-și în
trerupă înaintarea. A- 
ceastă hotărîre a fost 
luată, se pare, la cere
rea generalului Philip 
Effiong, care a arătat 
că înaintarea trupelor 
federale aduce popu
lației civile din fosta 
Biafra noi suferințe, 
deoarece ea provoacă 
masive deplasări ale 
populației care se te
me de eventuale re
presalii. In ciuda ape
lurilor lansate de 
Effiong, ca și de gene
ralul Gowon, unele u- 
nități biafreze, consti
tuite în special din 
grupuri de comando, 
continuă să lupte. Sur
se federale au preci
zat că aceste unități au 
adoptat o tactică care 
pune probleme deose
bite comandamentului 
nigerian: aceea de a 
masa populația civilă 
între trupele federale 
și pozițiile lor, ca pe 
un „tampon de secu
ritate".

După cum s-a mai 
anunțat, numeroase 
guverne și organizații 
de caritate au infor
mat autoritățile fede
rale de intenția lor de 
a contribui la ajutora
rea populației biafre
ze și au cerut să li se 
dea posibilitatea să 
transporte la fața lo
cului alimente și me
dicamente. Guvernul 
nigerian a făcut cunos
cut, la rindul său, că 
va veni în sprijinul 
biafrezilor. In acest 
sens, surse oficiale fe
derale au informat că 
primele 800 tone de 
hrană au și fost trimi
se spre Biafra. Se a- 
preciază însă că ase
menea operații sint in- 
tîrziate din pricina in
suficienței mijloace
lor de transport, cit și 
a unei hotărîri adop
tate marți de guvernul 
de la Lagos, care a ce
rut tuturor guvernelor 
străine care doresc să 
trimită ajutoare in 
hrană și medicamente 
în fosta provincie esti
că a țării să facă acest 
lucru numai prin inter
mediul comisiei națio
nale de reorganizare, 
patronată de autorită
țile nigeriene. Aceas
ta înseamnă că alimen
tele trebuie intii trimi
se la Lagos, iar de 
aici, prin intermediul 
comisiei amintite, vor 
fi distribuite in di
versele regiuni ale ță
rii. O serie de organi
zații internaționale au 
insistat ca operațiunile 
de ajutorare să se facă 
prin intermediul Cru
cii Roșii Internaționa
le, pentru ca reprezen
tanți ai acestui orga
nism să poată asista la 
distribuirea alimente
lor și medicamentelor 
trimise. Cererea a fost \ 
însă refuzată de către 
oficialitățile federale.

Comentind aceste ul
time evoluții, ■ ziarul 
„L’HUMANITE" scrie : 
„Este adevărat că în 
fosta provincie răsări
teană există milioane 
de oameni în primej
die imediată. Este a- 
devărat că sint multe 
de făcut și foarte ur
gent. Această acțiune 
salvatoare de amploare 
mondială nu trebuie să 
fie însă un pretext 
pentru o altă interven
ție camuflată".

CONVORBIRI INTRE F. C.
DIN SPANIA SI L 0. A.ROMA 14. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Cu prilejul vizitei pe care a făcut-o în Italia, la invitația Partidului Comunist Italian, delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, s-a în- tîlnit cu o delegație a Uniunii Democrate de Stînga (E.D.A.), condusă de Haralambos Drakopou- los, membru al Secretariatului Comitetului Executiv al E.D.A.Cele două delegații au avut un schimb de informații și de păreri asupra situației din Spania și din Grecia și a luptei duse pentru democrație și libertate în cele două țări. Scoțînd în evidență necesitatea întăririi legăturilor dintre cele două partide, delegațiile și-au exprimat dorința de a acționa în vederea întăririi unității forțelor antiimperialiste și progresiste din întreaga lume.

ORIENTUL APROPIAT
® Reluarea consultărilor celor patru pentru găsirea unei 
soluții pașnice ® încheierea convorbirilor miniștrilor de 
externe ai R.A.U., Libiei și Sudanului ® Poziția guvernu
lui francez privind embargoul asupra livrărilor de arma

mentNEW YORK. — Reprezentanții la O.N.U. ai celor patru mari puteri — Anglia, Franța, S.U.A., U.R.S.S. — și-au reluat consultările pentru găsirea unei soluții pașnice în vederea rezolvării conflictului din Orientul Apropiat, !nt.runindu-se marți la locuința reprezentantului Marii Britanii, lordul Caradon. Următoarea întîlnire a reprezentanților celor patru mari puteri va avea loc la 23 ianuarie.CAIRO. — Miniștrii afacerilor externe ai R.Ă.U., Libiei și Sudanului au încheiat marți convorbirile lor desfășurate timp de trei zile în capitala egipteană. După cum s-a mai anunțat, această reuniune a fost convocată în vederea punerii în aplicare a acordului intervenit luna trecută la Tripoli, între șefii de state ai celor trei țări, și care prevede intensificarea cooperării dintre Cairo, Tripoli șl Khartum în diverse domenii.BEIRUT. — Ministrul de interne libanez, Kamal Jumblatt, a conferit marți la reședința sa cu liderii organizațiilor de rezistență palestiniene care își desfășoară activitatea pe teritoriul Libanului. Ea sfîrșitul reuniunii, Kamal Juihblatt a declarat presei că, pe viitor, vor avea loc periodic asemenea conferințe pentru a facilita punerea în aplicare a acordului de la Cairo, adoptarea de măsuri ce se impun în privința securității și stării sănătății în taberele re- fugiaților și, în sfîrșit, reglementarea problemei deplasării refugiaților palestinieni în interiorul Libanului.

Maurice Schumann, a prezentat în fața Biroului Politic al Uniunii pentru Apărarea Republicii (U.D.R.) poziția guvernului francez privind embargoul asupra echipamentului militar, precum și unele aspecte legate de livrările de armament francez unor țări din Orientul Apropiat. Ministrul de externe francez a relevat că, încă înainte de izbucnirea războiului din 19G7 din Orientul Apropiat, guvernul francez a hotărît instituirea unui embargo general asupra armamentelor. După conflictul dintre Israel și țările arabe, a spus Schumann, embargoul nu a fost aplicat decît țărilor beligerante. în Continuare el a menționat că livrările de armament se fac numai pe baza unor condiții foarte minuțios stabilite, care lasă Franței toate posibilitățile de a continua efortul în direcția stabilirii unei păci acceptabile pentru toate părțile în cauză, prin intermediul consultărilor între cei patru membri permanenți ai Consiliului de Securitate.CAIRO. — Șeful diplomației egiptene, Mahmud Riad, a avut o întrevedere cu ambasadorul Franței Ia Cairo, Franțois Puaux, în timpul căreia, potrivit agenției MEN, au fost examinate probleme legate de ultimele evenimente din Orientul Apropiat și cele privind relațiile franco- egiptene. Această reuniune a urmat convorbirii pe care Mahmud Riad a avut-o cu Mohammed Hafez Ismail, ambasadorul Egiptului la Paris, care a prezentat un raport asupra poziției Franței față de situația din O- rientul Apropiat, precum și asupra actualului stadiu al relațiilor franco- egiptene.

întrevedere
McCarthy-Xuan ThuyPARIS 14 (Agerpres). — Senatorul american Eugene McCarthy a fost primit marți de ministrul Xuan Thuy, șeful delegației R.D. Vietnam la Conferința de la Paris în problema vietnameză, și a conferit cu el timp de patru ore. Un comunicat publicat de delegația R.D. Vietnam arată că „senatorul McCarthy s-a informat asupra situației din Vietnam și a desfășurării conferinței de la Paris. Ministrul Xuan Thuy — se spune în comunicat — a exprimat dorința ca Statele Unite să pună capăt în scurt timp războiului din Vietnam pentru a se ajunge la o soluție cu adevărat pașnică a problemei vietnameze. El a apreciat acțiunile întreprinse de numeroasele forțe antirăzboinice din S.U.A.

ACORD ECONOMIC 
SOVIETO- SUEDEZMOSCOVA 14 (Agerpres). — La Moscova a fost semnat un acord privind colaborarea economică și tehnico-științifică dintre Uniunea Sovietică și Suedia. A fost semnat, de asemenea, un acord asupra Colaborării dintre cele două țări în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri jocișnicc.Aflîndu-se în vizită în U.R.S.S., cu ocazia sesiunii comisiei intergu- vernamentale sovieto-suedeze de colaborare economică și tehnico- științifică, recent. creată, ministrul industriei al Suediei a avut o serie de convorbiri cu oficialitățile sovietice asupra cooperării bilaterale.PARIS. — 14 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Franței,

SESIUNEA
DIETEI JAPONEZETOKIO 14 — Corespondentul A- gerpres, F. Țuiu, „transmite : Dieta japoneză, convocată în sesiune extraordinară după alegerile parlamentare de Ia 27 decembrie anul trecut, și-a început marți după-amiază lucrările. Premierul Eisaku Sato a prezentat cu această ocazie demisia în bloc a guvernului său. Dieta a desemnat pentru a treia oară consecutiv pe Eisaku Sarto, președintele Partidului liberal-democrat, în funcția de prim-ministru. El a prezentat apoi lista noului guvern, în care principalele portofolii sînt menținute în continuare de miniștri ce au făcut parte din guvernul precedent.După opinia observatorilor politici, actualul cabinet va pune în aplicare programul de politică internă și externă a țării, așa cum a fost el prezentat în platforma electorală a Partidului liberal-democrat : menținerea și chiar întărirea alianței militare cu S.U.A.: lărgirea și intensificarea relațiilor economice și comerciale cu toate țările lumii. Pe plan intern, noul cabinet își propune să facă față în continuare creșterii în spirală a prețurilor, situației instabile din universități, înrăutățirii situației de la orașe. Totodată, guvernul va trebui să găsească soluții noi pentru a menține ritmul actual de dezvoltare economică a țării.

Un interviu
al lui Walter Ulbricht
BERLIN 14 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „L’Humanite", Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a abordat diferite aspecte ale revoluției tehnico- științifice din R.D.G., subliniind importanța realizărilor obținute în acest domeniu pentru construcția socialistă.Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. s-a referit la colaborarea cu țările socialiste în domeniul

tehnic și științific, ale cărei rezultate le-a calificat ca foarte bune.Referindu-se la relațiile R. D. Germane cu Franța, Walter Ulbricht a arătat că colaborarea e- conomică și tehnică cu această țară s-a dezvoltat relativ repede. Subliniind că lipsa unor relații diplomatice normale între cele două țări duce la apariția unor piedici în calea colaborării, Walter Ulbricht s-a pronunțat pentru normalizai ea relațiilor dintre cele două, stave.
Partidul Comunist German 
sprijină ideea tratativelor

dintre cele două state germane
BONN 14 (Agerpres). — Prezidiul Partidului Comunist German a publicat o declarație în legătură cu proiectul de tratat propus de R.D. Germană privind stabilirea între cele două state germane a unor relații bazate pe respectarea principiilor dreptului internațional. în declarație se subliniază că atitudinea guvernului vest-german față de acest proiect va fi considerată în țară și în străinătate ca o treaptă în hotărîrea coaliției dintre social-democrați și liberali de a duce o politică care să corespundă stării reale a lucrurilor. Prezidiul. Partidului Comunist

German cheamă la adoptarea unei atitudini pozitive față de proiectul de tratat prezentat de guvernul R.D.G. După cum se subliniază în declarație, o premisă a oricărui progres în problema germană este tocmai faptul că în prezent există două state egale în drepturi ala națiunii germane : R.F. a Germaniei și R.D. Germană. Prezidiul P.C.G. cheamă guvernul vest-german la acceptarea cît mai ray& a propunerii guvernului R.? privind angajarea de tratative tre cele două state pe baza proiectului de tratat propus.

agențiile de presă transmit:
La Stockholm a avut loc ce* remonia de deschidere a, noii sesiuni a Riksdagului suedez (parlament). în discursul său tradițional, regele Gustav VI Adolf a declarat, între altele, că în prezent se poate constata dorința de realizare a destinderii dintre Est și Vest, subliniind în același timp importanța eforturilor ce se depun pentru organizarea unei conferințe general-europene.
Greva celor 15 000 de 

mineri belgieni din bazinul 
carbonifer Limbourg,care a intrat în cea de-a doua săptămînă, s-a extins la 14 ianuarie și asupra altor mine. începînd de miercuri dimineața, pichete de greviști au ocupat intrarea minelor Limbourg-Mesue și Aeisden, blocînd intrarea cu sîrmă ghimpată. Biroul politic al Partidului Comunist din Belgia a dat publicității o declarație în care își exprimă deplina solidaritate cu lupta greviștilor, chemînd muncitorii belgieni să se solidarizeze cu mișcarea revendicativă a minerilor din Limbourg.

Din cauza gerurilor puternice, canalele dfn Amsterdam au înghețat, îmbogățind astfel orașul cu numeroa
se patinoare naturale

Neînfrinții mineri din Asturia'
(Urmare din pag. I)ilor". Toate aceste fenomene — inedite pînă acum pe pămîntul Spaniei, în- țelegînd prin aceasta participarea chiar și a unor persoane considerate partizani ai regimului la acțiunile vizînd cucerirea libertăților democratice — ilustrează o stare de lucruri pe care nimeni n-o mai poate ascunde.Opoziția față de actualul regim este aproape generalizată în Spania, cuprinzînd toate categoriile sociale, de la forțele de stînga, în frunte cu partidul comunist, principala forță politică a opoziției democratice, inspiratorul și însuflețito- rul întregului front antifranchist, și pînă la unele elemente din rîndul clerului, administrației de stat etc. Comuniștii sînt prezenți în centrele industriale, în majoritatea marilor fabrici, în rîndul țăranilor — mai ales în regiunile Sevilla, Andaluzia, Catalonia, Levante. Mulți dintre mi- litanții comuniști sînt intelectuali, li

Demonstrație a muncitorilor din Roma în sprijinul revendicărilor lor sociale și economice

ber profesioniști, funcționari. In ultima vreme, după cum se știe, un rol tot mai important în lupta proletariatului spaniol pentru libertăți democratice și revendicări economice îl au comisiile muncitorești — „organizații autonome de clasă ale oamenilor muncii -care luptă pentru apărarea intereselor clasei muncitoare și, în primul rînd, pentru răsturnarea regimului franchist și restaurarea democrației" („l’Unită"). Se constată o tot mai accentuată deplasare spre stînga și în rîndurile altor categorii ale populației spaniole. Medici, juriști, profesori. a’rtiști, funcționari, alți reprezentanți ai păturilor mijlocii se organizează în comisii cetățenești (co- misiones civicas) urmînd exemplul muncitorilor, spre a lupta mai eficient pentru libertăți democratice. In . acest context trebuie menționată și atitudinea unui mare număr de reprezentanți ai clerului, de la simpli preoți pînă la înalte oficialități ecleziastice, care condamnă regimul și s-au solidarizat deseori cu acțiunile muncitorești vizînd obținerea unor revendicări de ordin economic și politic. De altfel, Partidul Comunist din Spania, făcînd o apreciere a luptei forțelor democratice, subliniază existența unei fracțiuni progresiste în rîndul clerului. în aceeași ordine « de idei, este relevată și apariția unor elemente democratice în rîndurile armatei — două categorii considerate, în mod tradițional, în Spania ca piloni de bază ai regimului franchist.La sfîrșitul lunii decembrie, peste o sută de personalități de seamă, reprezentanți ai forțelor democratice au adresat generalului Franco o scrisoare deschisă prin care cer democratizarea vieții politico-sociale din țară. Printre semnatari se numără profesorii universitari Aranguren, Aguilar Navarro, Jimenez de Parga, Lain Entralgo, fost rector al universității madrilene, și Ruiz Jimenez, președintele societății internaționale „Pax Romana". în document se cer libertăți sindicale și legalizarea activității partidelor politice. (După cum se știe, singurul partid politic legal în Spania este Falanga). In scrisoare se cere, de asemenea, o amnistie pentru toți cei condamnați

pentru activitate politică sau sindi- B cală și posibilitatea ca „opinia publică | să-și manifeste punctele de vedere". 0 Cotidianul francez „Le Monde" apre- R ciază că „numărul relativ mare de “ personalități, reprezentînd diverse R tendințe, care au semnat acest text, ■ permite să se afirme că poate fi con- H siderat ca un program minim al opo- > ziției spaniole". într-adevăr, docu- B mentul conține o sinteză a tuturor I cererilor formulate insistent în ulti- « ma vreme de către cele mai largi pă- | turi ale populației.în ciuda acestor evidențe, sfidînd “ flagrant realitățile, generalul Franco ■ afirma recent, în mesajul adresat | țării cu prilejul Anului Nou, că ac- g tuala politică a regimului „corespunde convingerilor marii majorități a _ poporului spaniol". In acest timp, re- B prezentanții ordinii publice arestează g sute de lideri muncitorești și nume- _ roase personalități progresiste acu- B zate de activitate împotriva regimu- B lui I Totodată, Franco a subliniat că ■ nu va renunța la conducerea statu- N lui atîta vreme cît se va afla în I viață, lăsînd să se înțeleagă că de- I semnarea prințului Juan Carlos de _ Borbon ca succesor al său nu mar- | chează deocamdată retragerea sa din I viața politică. Observatorii apreciază ca deosebit de semnificative pentru I intențiile guvernului aceste declara- | ții, acum, cînd întreaga’ Spanie este, ■ la fel ca în 1962, zguduită de lupta - minerilor asturieni, cînd valul eres- | cînd al nemulțumirilor tinde să cu- g prindă cele mai largi categorii sociale din țară.Tocmai de aceea, Partidul Comu- « nist din Spania a arătat că singura cale pentru a se ajunge la o reală R democratizare a vieții interne este | unirea tuturor forțelor progresiste I din țară într-un larg front, pe baza unei platforme comune minime, pen- 0 tru înlăturarea actualului regim, g Evenimentele din ultima vreme de- a monstrează că mișcarea democratică n și progresistă din Spania, în ansam- S blul ei, în frunte cu partidul comu- H nist, a cărui influență și autoritate ■ cunosc o creștere continuă și recu- g noscută, își strînge rîndurile și își “ concentrează eforturile în vederea fS atingerii acestui obiectiv.

In Columbia s-a semna
lat o recrudescență a miș
cării de guerilă. ZUele trecute> un grup de aproximativ 50 de partizani a ocupat și menținut sub control mai multe ore localitatea El Pueblo din departamentul Antioquia. Partizanii au organizat în această localitate o adunare la care au explicat obiectivele luptei pe care o duc. Ulterior, ei s-au retras în regiunea muntoasă din apropiere.

Unități ale forțelor ar
mate și poliției dominicane 
au fost trimise în munți, în sudul provinciei Barahona unde, potrivit știrilor sosite la Santo Domingo, operează detașamente de guerilă. Ziarul „El Clarin“ menționează că aceste detașamente sînt alcătuite din membri ai partidelor politice de opoziție.

Fostul președinte al Bo- 
lîviei, Hernan Siles Suazo, 
a fost arestat Pe aeroportul din La Paz în momentul sosirii sale din Uruguay, unde a trăit în exil în ultimii trei ani. Autoritățile boliviene nu au oferit nici o explicație pentru a- ceastă măsură.

Demonstrațiile din capi
tala Australiei împotriva 
vizitei vicepreședintelui 
S.U.A., Spiro Agnew,au con- tinuat și în ziua de miercuri. Pe străzile orașului au avut loc ciocniri între forțele de ordine și mulțimea de ma- nifestanți. Autoritățile polițienești

australiene au anunțat că în urma acestor incidente au fost arestate 12 persoane. Spiro Agnew urmează să părăsească joi Australia, plecînd în Noua Zeelândă.
Un tribunal din ffinchen 

l-a condamnat pe directo
rul cunoscutei reviste vest- 
germane „Der Spiegel", Rudolf Augstein, la plata unei a- menzi de 250 000 mărci. Acesta este rezultatul ultimului din procesele intentate de fostul ministru de finanțe, Franz Josef Strauss, în prezent lider al Uniunii Creștin-Democrate din Bavaria, directorului revistei amintite pentru acuzația de corupție ce i-a adus-o. Noua condamnare invocă faptul că el a refuzat pînă acum să retracteze în mod oficial acuzațiile menționate.

inundații în Spania. In urma ploilor torențiale care s-au a- bătut asupra Spaniei în ultimele zile, numeroase cursuri de apă și-au părăsit albiile, inundînd întinse suprafețe de teren și provocînd importante pagube materiale. Se apreciază că a- ceste inundații sînt cele mai mari din ultimii 50 de ani.
La Bagdad a avui Ioc o 

reuniune a reprezentanți
lor companiilor petroliere 
naționale ^in ^ra^> R-a.u., Libia și Algeria. Au fost luate o serie de hotărîri privind intensificarea colaborării în diverse domenii între industriile petroliere ale celor patru țări. Se prevede, printre altele, coordonarea politicii privind piețele externe.

SCHIMBĂRI ÎN PROGRAMUL

în bugetul Agenției naționale a S.U.A. pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (NASA) au fost operate importante reduceri. Thomas Paine, directorul NASA, a anunțat că, pentru micșorarea cheltuielilor, au fost adoptate următoarele

N. A. S. A.hotărîri i suspendarea pentru o perioadă nedefinită a producției rachetei de lansare „Saturn-5“ ; rărirea misiunilor Apollo de cercetare a Lunii, urmînd ca ele să se desfășoare la intervale de șase luni (în loc de patru) ; amînarea cu

doi ani, pînă în 1975, a misiunii „Viking" de debarcare a unei nave fără echipaj uman pe Marte. Paine a relevat că numărul celor care lucrează pentru programele NASA va ti micșorat pînă la sfîrșitul anului fiscal 1971 cu 50 000 persoane.

î 
I 
I
I

I 
I
I
I
( 
i
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I 
ț
I
I 
ț 
j 
l
I
i
i

i

i

i

i

i
i 
i
i-

„DILEMELE
POLITICII 

ECONOMICE 
AMERICANE"
Sub titlul de mai sus cunoscu

tul ziar american 
Times" publicai 
care redăm urm

„Economia St' 
pășit in anul 1 
tr-un ghem de , 
torii care decuri 
tele. Se menține tendința pre
țurilor de a crgște anual cu 6 
la sută și, fapt 'și mal neliniști
tor, s-a încetățenit obiceiul 
cercurile de afaceri, cele sine 
cale, masele .de consumatori 
includă în calculele și hotăriri 
lor, ca un factor esențial, inflația.

Este un lucru obișnuit ca fie
care nouă zi să aducă o nouă 
mărturie a ridicării prețurilor. 
Creșterea cu 50 la sută a tarife
lor la transporturile în comun 
— metrou și autobuze — consti
tuie doar ultimul exemplu.

Inflația face ca in prezent eco
nomia să fie amenințată cu rece
siunea. Disponibilitățile de credit 
s-au redus mult, iar rata dobinzii 
a atins cel mai înalt nivel din a- 
cest secol. Ca urmare, construc

„New York 
un articol din 

itoarele : 
ițelor Unite a 
110 prinsă în- 
’.orțe contradic- 
' unele din al-

RĂSFOIND

PRESA STRĂINĂ

ția de locuințe s-a încetinit, iar 
bursa arată ca o zonă devastată. 
Ritmul de creștere a venitului 
național total, măsurat prin pro
dusul național brut, adaptat la 
schimbarea prețurilor, este foar
te redus.

Aceste elemente dau mare bă
taie de cap consilierilor politici 
ai administrației Nixon. A ataca 
inflația prin măsuri fiscale și 
monetare și mai severe poate 
duce pe lingă efectul dorit la 
agravarea recesiunii și șomaju
lui. Slăbirea ritmului economiei 
implică riscul suplimentar de a 
atrage „ după sine o creștere a 
stimulărilor fiscale și monetare, 
care ar duce pe viitor la rege
nerarea forțelor inflaționiste. 
Conștientă de aceste pericole, 

se pronun- 
a măsurilor

administrația Nixon 
ță pentru o politică 
„gradate".

Problema crucială 
ne acum este dacă o _________
cală și monetară gradată va pu
tea. într-adevăr să stăvilească 
psihoza inflaționistă sau va duce 
doar la încetinirea ritmului de 
dezvoltare a economiei. Fostul 
subsecretar al Ministerului de 
Finanțe, Robert V. Roosa, a făcut 
în acest _ sens o propunere în
drăzneață. El sugera ca preșe
dintele să introducă o înghețare 
temporară a prețurilor, salariilor 
și dividendelor ca un mijloc de 
control asupra spiralei inflațio
niste și pentru a ajuta țara să 
se readapteze la un climat nein- 
flaționist.

Administrația se opune unor 
asemenea sugestii. Aceeași ati
tudine o manifestă și majorita
tea membrilor Congresului. Dar 
situația existentă este intolera
bilă. Dacă inflația își va conti
nua cursul necontrolat, in ciuda 
unei economii' expansioniste, 
Casa Albă se va vedea in fața 
necesității 'de a adopta me
tode noi de abordare a proble
melor. Altminteri alternativele 
sint următoarele : ori se permite 
inflației să continue, ori se a- 
runcă economia intr-o recesiune 
adincă și lungă.

care se pu- 
politică fis-
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