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BUNA APROVIZIONARE

Răspunsul afirmativ este condiționat de exigența 
cu care direcțiile agricole județene, consiliile 

de conducere ale C. A. P. vor aplica măsurile stabilite

Creșterea producției de legume și 
îmbunătățirea sortimentului la a- 
ceste produse este de mare însem
nătate pentru aprovizionarea popu
lației. După cum se știe, în ultimii 
ani s-au manifestat o seamă de 
neajunsuri în ce privește produce
rea și desfacerea legumelor.

Ținîndu-se seama de aceste defi
ciențe, la plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1909 s-a subliniat că 
este necesar să se îmbunătățească 
în mod radical activitatea în secto
rul legumicol pentru a se asigura 
aprovizionarea populației in bune 
condiții in cursul întregului an, pre
cum și disponibilități pentru export. 
Sarcina trasată de plenară este ca 
întreaga producție planificată de le
gume pentru 1970 să fie amplasată 
pe terenuri irigate, iar în cadrul în
treprinderilor agricole de stat și al 
cooperativelor agricole să se orga
nizeze treptat unități profilate în. 
producția de legume.

Pe baza acestor indicații, Minis
terul Agriculturii- și Silviculturii a 
întocmit un program complex de 
măsuri privind .organizarea pe ,baze 
științifice a producției de legume și 
trecerea treptată la o legumicultura 
intensivă. Aceste măsuri se înscriu 
în programul adoptat de conducerea 
partidului privind îmbunătățirea 
producției și a muncii în cooperati
vele agricole în vederea dezvoltării 
lor continue ca unități puternice, 
consolidate din punct de vedere eco
nomic și organizatoric. Astfel, în

vederea trecerii de la o legumicul
tura tradițională, de slabă producti
vitate, Ia una modernă, cu caracter 
intensiv, in cooperativele agricole de 
producție se vor crea ferme legu
micole specializate.

Ferma legumicolă — formațiune 
de producție specializată — va func
ționa pe principiul gestiunii econo
mice interne. Ei i se repartizează 
teren de lucru permanent, bine de
limitat și i se asigură mijloacele de 
producție necesare. Ferma are plan 
propriu de producție și financiar — 
parte integrantă a planului coopera
tivei. Organizînd fermele legumicole, 
cu precădere în acele cooperative 
care sînt dotate cu mijloacele teh
nice necesare și încadrate cu spe
cialiști de înaltă .calificare. yort fi 
întrunite condițiile obligatorii pentru 
folosirea rațională a forței de muncă 
și a mijloacelor tehnice și realiza
rea, pe această bază, a unor pro
ducții sporite și la un preț de cost 
redus.

Pînă în prezent. în cooperativele 
agricole au fost organizate 700 fer
me legumicole, conducerea lor fiind 
încredințată unor specialiști cu studii
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I
A venit 1 februarie. 
Așa arată calendarul. 
Pe tărim industrial, pe 
unele șantiere de in
vestiții această dată de 
intii a venit, insă, mult 
mai devreme. Nu, nu 
este vorba de vreo e- 
xagerare. Cităm din 
știrile transmise re
dacției de corespon
denții „Scinteii". De la 
Cimpia Tur zii ni se 
comunică: cel mai mo
dern laminor din țară 
— intrat in funcțiune 
la sfirșitul anului tre
cut — și-a realizat pla
nul de producție pe 
luna ianuarie cu 5 zile 
mai devreme. Tină- 
ra Exploatare minieră 
Mesteacăn, din județul 
Hunedoara, dată în 

producție tot anul tre
cut) a reușit aceeași 
performanță : și-a în
deplinit tot înainte de 
termen sarcinile plani
ficate pe prima lună a 
anului. Si, ca să amin
tim și de rezultatele in 
domeniul investițiilor, 
notăm că pe șantierul 
turnătoriei de 
ere de la C.S. 
primul c.uptor 
uscatul oalelor 
nare a intrat

lingoti- 
Galați, 
pentru 

de tur- 
in ex

ploatare cu trei săptă
mâni mai repede decît 
se prevedea.

Ce 'semnifică aceste 
prime devansări ale 
calendarului ? In pri
mul rind, că in între
prinderile respective, 
producția anului 1970 
s-a pregătit bine ; 
colectivele de oa
meni ai muncii au 
abordat frontal, hotărit 
ți energic, sarcinile de 
plan, în ascensiunea

lor neîntreruptă, iar 
perioada de maturizare 
a tinerelor unități pro
ductive s-a scurtat 
mult. Acesta este un 
semn al eficienței 
economice superioare. 
Chiar și cele mai „bă- 
trine" unități producti
ve și-au potrivit pasul 
cu tinerețea. De pildă. 
Fabrica de acetilenă 
din gaz, din cadrul 
Combinatului chimic 
Craiova — citată pină 
de curind intre res- 
tanțiere — Și-a reali
zat înainte de data de 
31 ianuarie sarcinile 
ce-i reveneau in prima 
lună. Față de prevede
rile planului a dat o 
producție suplimentară 
de 300 tone acetilenă. 
De fapt, producția din 
ianuarie 1970 întrece cu 
80 la sută pe cea ob
ținută în ianuarie 1969 
de colectivul fabricii 
craiovene.

Din ' alte județe — 
aceleași vești semnifi
cative pentru efortul 
de autodepășire al co
lectivelor unităților 
productive. Șapte în
treprinderi economice 
din județul Tulcea au 
îndeplinit mai devre
me planul pe ianuarie 
și au livrat în plus im
portante produse so
licitate de economia 
națională. „Azo-Mureș" 
— emblemă de rezo
nanță a chimișților 
Combinatului de îngră
șăminte azotoase din 
Tg. Mureș — a pro
cedat la fel. Cu pro
ducția obținută supli
mentar se pot fertiliza 
peste 35 000 ha teren 
agricol. Judecind după

acest început, se pare 
că unitățile industriei 
noastre chimice slnt 
puse pe fapte mari... 
Și e bine.

O știre de ultimă oră: 
Minerii din bazinul 
carbonifer Rovinari și- 
au îndeplinit și ei, cu 
4 zile mai repede, pre
vederile de plan ale lu
nii ianuarie. Ca atare, 
30 000 tone lignit s-au 
livrat suplimentar — 
in special „cetăților" de 
lumină și forță ale e- 
nergiei electrice. Și, 
din nou, o veste despre 
vigoarea tinereții: co
lectivul minei Suior, 
cea mat tinără și cea 
mai mare din Mara
mureș, a extras peste 
planul lunii intii a a- 
nului 1970 o cantitate 
de 8 600 tone minereu.

Este plăcut să con
semnezi asemenea 
vești pe care telefoane
le și telexul le aduc în 
aceste zile, de la cores
pondenții „Scinteii" 
din toate județele țării. 
Ele generează senti
mente tonice, opti
mism și încredere in 
forțele creatoare ale 
muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor și 
specialiștilor, in capa
citatea poporului nos
tru de a transpune in 
fapte planurile inițiate 
de partid pentru dez
voltarea economică și 
socială a țării, pentru 
progresul multilateral 
al societății noastre. 
Aceste prime succese 
să. ne îndemne la o 
muncă mereu mal 
spornică pe parcursul 
întregului an !

superioare care răspund de întrea
ga activitate de producție și econo
mică. în vederea bunei desfășurări 
a activității de producție, la orga
nizarea fermelor legumicole’ s-a ținut 
seama de un ansamblu de condiții și 
criterii care să permită practicarea 
unei legumiculturi de mare randa
ment. Fermele au fost amplasate în 
așa fel incit terenul să asigure con
diții optime culturilor de legume, să 
permită irigarea lor în întregime, din 
surse sigure de apă, Iar apropierea 
lor de căile de comunicație să ușu
reze transportul materialelor și al 
produselor obținute. S-a avut în ve
dere ca fermele legumicole să aibă o 
suprafață de circa 100 hectare, mă
rime care este în raporț cu structura 
sortimentului și destinația produc
ției. Pentru a nu se repeta neajun
surile din trecut s-a avut în ve
dere stabilirea unui profil al pro
ducției cît mai adecvat. Structura 
culturilor de legume corespunde ce
rințelor unităților cu care se în
cheie contractul. Astfel, se vor cul
tiva, în cadrul fiecărei ferme. 2—4 
culturi de bază și cjteva culturi suc
cesive. fapt care va permite folosi
rea intensivă a terenului și a for
ței de muncă, precum și mecaniza
rea într-un procent cît mai ridicat 
a lucrărilor In funcție de destina
ția produselor, se diferențiază trei 
tipuri de ferme legumicole. Fermele 
pentru aprovizionarea centrelor- ur
bane produc un sortiment mai larg 
de legume necesare satisfacerii ne
voilor de consum ale populației. 
Cele destinate aprovizionării fabri
cilor de conserve vor asigura sorti
mentele solicitate, pentru industria
lizare, dar într-o asemenea structură 
îneît să asigure o rotație normală a 
culturilor, eliminarea vîrfurilor de 
muncă și să ducă la obținerea unei 
eficiente economice ridicate. Fer
mele pentru legume destinate expor
tului cultivă cu precădere sortimen
tele solicitate de întreprinderea con
tractantă : cartofi, varză și tomate 
extratimpurii și timpurii, castraveți, 
ardei, gogoșari — solicitate pe «piața 
externă Tehnologia aplicată în a- 
ceste ferme se va baza pe un grad 
ridicat de mecanizare, iar cultivarea 
unor suprafețe mari din același sor-

Pe platforma
combinatului gălățean

Ca urmare a creșterii poten
țialului productiv — prin intra
rea în funcțiune, în ultimul tri
mestru al anului trecut, a ce
lui de-al doilea furnal de 1 700 
mc — Combinatul siderurgic 
din Galați va realiza în acest 
an, cu cele două furnale ale 
sale, o cantitate de fontă care 
o depășește de aproape 13 
ori pe cea realizată în țară

în anul 1938 și de 1,7 oii pe 
cea din anul 1960.

Pe platforma Combinatului 
de la Galați se desfășoară, în 
continuare, ample lucrări de 
extindere a capacităților de 
producție, de montare a unor 
agregate de înaltă tehnicitate. 
In fotografie : se montează ro
toarele la caja tandem a la
minorului de benzi la rece.

Foto : S. Cristian

Nu știu cine spunea 
că pictura modernă, 
înțelegînd prin aceas
ta pictura ultimelor 
decenii, e un gran
dios ansamblu de far
se și că presiunea far
sei e atît de puternică, 
atît de perseverentă 
și de necruțătoare, în- 
cît valorile autentice 
cu greu se pot afir
ma, iar renegarea va
lorilor trecute înce
pe să devină în lumea 
amatorilor de artă 
plastică un fel de sa
lut, cotidian. Uneori 
farsa, deși inițial fu
sese astfel concepu
tă. se poate transfor
ma în interes strict, în 
interes sonor. Este 
ceea ce ne destăinuie 
undeva un mare amic 
al pictorilor, Francis 
Carco, atunci cînd își 
amintește inițiativa de
liberată a cîtorva con
deieri de renume de 
a zăpăci și batjocori 
Snobismul și neche- 
mații, lansînd și sus- 
ținînd.în diferite pu
blicații un curent im
becil și absurd. Cu- 
rentul-farsă a făcut 
însă modă, oftează 
Carco, și-a găsit teo
reticieni și apostoli 
foarte interesați, ti- 
ranizînd mai bine de 
un deceniu plastica 
mondială. Atît tre
buia : un început. Au 
răsărit imediat ciu
percile". și frumoasele 
arte au fost înjunghiar 
te din toate părțile 
de oameni fără nici 
un har. In nici un alt 
domeniu artistic, im
postura. batjocura și 
refuzul frumosului 
n-au fost mai active, 
și> mai nimicitoare, A 
început să se facă pic
tură cu pușca și mă
tura, cu cimpanzei și 
cozi de cîine, ,cu no
roi și chibrituri arse, 
sau în cel mai bun caz 
azvîrlind culori la în- 
tîmplare, sfidînd for
ma și compoziția, a- 
dunînd pete și linii 
stuoide și explicînd 
totul prin, titluri in
telectuale : transfigu
rare rebelă, contorsi- 

transcendentale,

antilinii în repaos. Și 
cine nu spune : For
midabil ! Fantastic 1 
Nemaipomenit I e a- 
cuzat de nereceptivi- 
tate congenitală, de pe
riferie artistică, 
tunci ce facem cu 
ta emoție care 
fost dată poate 
mai pentru a afla ar
ta ? S-o lăsăm strivi
tă de teroarea 
mului ?... Eu, 
vreau să simt 
în fața tabloului, nu să 
mă las disprețuit de 
trei linii negre, oblice, 
pe fond alb, sub 
cineva a scris : 
ziuni perfectibile, 
ales cjnd știu că 
torul celor trei 
trase cu rigla se sim
te obligat să mă dis
prețuiască, în secret, 
pentru „nepriceperea" 
mea. Bineînțeles dacă 
are ceva comun cu pic
tura, dacă nu, 
tul de a trage 
linii și mai ales 
de a le trage In 
gru pe alb, plus gă
sire^ titlului devin la 
un loc t geniu și 
podoperă.

Din păcate, nu 
ger,ez spunînd 
acestea, 
moțiile și 
tea noastră sînt a- 
menințate și uneori lo
vite de tot felul de 
elucubrații care se in
titulează pictură sau 
sculptură sau grafică. 
Bineînțeles că pot în
chide ochii sau pot o- 
coli asemenea mos
tre dureroase de in
cultură, atalent și tu
peu. Oricît de violen
te ar fi ele nu pot 
rezista nepăsării. Mai 
devreme sau mai tîr- 
ziu se vor înghesui 
toate Intr-un cuvînt, 
într-un termen măr
ginaș și amar din is
toria plasticii.

pentru, ca astă să 
întîmpl'e mai devre
me trebuie să li se o- 
pună o atitudine artis
tică activă, adică arta 
adevărată. Este ceea 
ce ne oferă, în aceste 
zile, expoziția celor 
cinci, la GALERIILE 
APOLLO ; sau mai 
bine zis, acesta este în
țelesul principal al ex
poziției celor cinci 
din galeriile Apollo : 
Baciu, Bandac, Foa
mete, Nedel, Piliuță.

Un ochi exersat, în- 
cercînd o demopstra- 
ție ad-hoc, va găsi, 
probabil, afinități in
time în creația artis
tică a celo'r cinci. Eu 
voi căuta și voi găsi 
și mai ales voi afir
ma altceva, un adevăr 
mai necesar, mai ade
vărat, mai ofensiv. 
E vorba tot de afini
tate, însă de o afini
tate mai înaltă, care 
devine credință și cult,/ 
care neagă impostura 
și ieftinătatea, și care, 
mai ales, se pune In 
serviciul originalită
ții, noutății, îndrăz
nelii, umplînd cu alt 
sens, mai viu, mai au
tentic noțiunea de mo
dern.

Oare cum pot să în
țeleg altfel „Cepele" 
lui Nedel, sau capul 
de copil al lui Foa
mete, sau contururile 
fine ale lui Baciu de
cît ca niște afirmații 

Și 
că

res- 
tra-

nete, clare, chiar 
prin temele lor, 
fără un anumit 
pect al valorii 
diționale nu se poate 
face pictură ? Și aici 
nu e vorba de un tri
but, pentru că temele 
sînt altfel tratate, au 
originalitatea lor, ci, 
aș vrea să cred, e vor
ba de un act 
rat, probabil 
dual, dar care 
poziție devine 
te, un act care se în- 

țscrie în continuitatea 
marii tradiții a artei 
noastre plastice. în

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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e nou aici. Halele, . 
automate, lumina 

răsîrînge dulce prin 
ferestrelor, combi-

Petre NEDELCU

Telegramă
Maiestății Sale HASSAN II

Regele Marocului
RABAT

în legătură cu calamitățile naturale care s-au abătut asupra Maro
cului, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal, exprim Maiestății Voastre, poporului marocan și familiilor sinis
trate sentimentele noastre de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat , 
al Republicii Socialiste România

Totul 
benzile 
care se 
spațiile 
nezoanele albastre și albe, 
și cafenii, pulsațiile apara
telor de sudură, panglicile 
de beton dintre clădiri, u- 
zina însăși. Vatra automo
bilului românesc, dincolo 
de dinamicul ei chip ma
terial, este o atmosferă, un 
climat. Ceva s-a schimbat 
și se schimbă necontenit în 
această pădure unde uzina 
„crește" o dată cu arborii 
zvelți, unde oamenii, anga
jați într-o splendidă cursă 
cu o producție de perfor
manță, parcurg intense tra
iectorii către proprii per
formanțe. Așa că noutatea 
e o dimensiune deopotrivă 
materială și spirituală, răs- 
frîntă cel mai sugestiv în 
ceea ce aș numi dinamica 
interioară a muncii, mai bi
ne zis a concepției despre 
muncă, a parametrilor in
timi ai acesteia. Este ideea 
pe care încercăm s-o adîn- 
cim într-un dialog purtat 
aici, cu cîțiva din oamenii 
care construiesc automobi
lul românesc. Deci :

— Cu ce ar trebui să în
cepem, . tovarășe 
spre a sugera mai 
cesul de educare 
tul unei ferme și 
bile conștiințe 
desfășurat în uzină ?

Vinicius Angliei, inginer 
șef de concepție și mem
bru în comitetul de partid 
pe uzină, își rostește opi
niile cu un comentariu Ia 
o istorie foarte recentă pe 
care o trăiește, în trecutul 
ei viu și în prezentul și mai 
ascuțit, intens

— Sînt două direcțiile în 
care acționăm : în primul 
rînd dorim să întărim con
știința interdependenței, a- 
dică a convingerii respon
sabile că fiecare lucrează 
într-un angrenaj, că de ca
litatea muncii sale depinde 
calitatea muncii altora. A- 
Ceasta obligă. în al doilea 
rînd. căutăm să cultivăm 
tenacitatea, voința. Oame
nii din uzină au înțeles că 
trebuie să aibă încredere,

că vor reuși să asimileze a- 
ceastă producție exigentă, 
dar, simultan, s-au pătruns 
de convingerea că încrede
rea in ei cere temeinică a- 
coperire. Această acoperire 
este pregătirea profesională. 
Deci, totul începe, aș zice, 
de la intuirea de către or
ganizația de partid a psiho-

să amplifice forța de Ira
diere a acestui nucleu, în 
așa fel ca într-un timp 
scurt cunoștințele noi să fie 
larg însușite de colectiv. 
Modalitățile au fost diferite, 
dar numitorul lor comun a 
constat în exercițiul prac
tic ; organizațiile de partid 
au urmărit efectele și, prin

important conștiința 
sine a omului, conștiința 
propriei sale valori și, im
plicit, contribuția la angre
najul colectivității, inter
vine Constantin Vintiles- 
cu, secretarul comitetului 
de partid din secția montaj- 
vopsitorie. în luna ianuarie 
a acestui an noi am discu-

Dinamica
interioara

a

r

inginer, 
bine pro- 
în spiri- 
responsa- 
a muncii

® „Munca noastră este fabrica noastră" - o relație care se fructi
fică ® Educația muncii este de neconceput fără educația calificării 
© Pregătirea profesională dimensionează încrederea © A-ți alcătui 

propria imagine înseamnă a te autodescifra

logiei colective specifice 
împrejurărilor și fertilizării 
ei in mod deliberat.

— Permițîndu-mi să con
tinui ideea, iată „povestea" 
— scurtă în timp — a 
asimilării „Daciei 1300", 
spune Ștefan Leca, Inginer 
șef de producție. Aici a in
tervenit. cu bune rezultate, 
rolul exemplului personal. 
A existat, specializat în 
străinătate, un grup de me
canici și ingineri. Ei consti
tuiau nucleul. Organizațiile 
de partid au socotit necesar

ancheta
Sa - ""SA

CBHteii

ele, și-au ales formele or
ganizatorice. Finalul? în 
trei luni am reușit să con
struim lotul de omologare ; 
apoi a debutat producția 
de serie.

— în același timp, aici 
joacă un rol deosebit de

tat în adunarea generală a 
organizației de partid des
pre „resursele" de discipli
nă nevalorificate și a căror 
valorificare se impune. E- 
ste vorba, desigur, și de 
absențe, dar și de capaci
tatea de a ține pasul cu 
ritmul cel mai alert al sec
ției. Adică : să vedem cu 
cine ne comparăm munca? 
La ce altitudini o raportăm? 
De pildă, situația muncito
rului nou încadrat, calificat 
la locul de muncă și care 
îndeplinește o singură ope-

rație. Raportul dîntre re
tribuirea lui și cea a mun
citorului care, prin vechime 
și cunoștințe, a dobîndit 
complexitate. Cu alte cu
vinte, ajutăm la alcătuirea 
exactă a imaginii despre 
sine a fiecăruia, a imaginii 
propriei munci, ca pe baza 
ei să se. producă, apoi, au- 
todepășirea.

— De aici, cred, derivă și 
noțiunea de exigență, este 
de părere tovarășul Gheor- 
ghe Nechita, secretarul or
ganizației de bază nr. 1. 
Vorbim de exigență indivi
duală, dar nu trebuie să 
scăpăm din vedere exigen
ța colectivă. De astă -dată 
intervine climatul. Exis
tă colective de mun
că ai căror membri e- 
xigenți sînt numeroși. Dar 
acest lucru nu este de- 
ajuns. Trebuie să găsim 
posibilitatea să unim mun
ca într-o trăsătură defini
torie pentru toți — exigen
ța. în condițiile producției 
moderne — și acesta este 
cazul nostru — individua
litățile, prin forța lucruri
lor, își pun amprenta, de
seori cu același grad de 
importanță, pe Rrodusul 
final. De aceea apare ne- . 
cesitatea conexiunii nu nu
mai a diverselor operațiuni, 
ci și a conexiunii oameni
lor, năzuințelor, eforturi
lor, valorilor lor intr-o 
marc valoare umană care 
se înglobează în rezultatul 
muncii.

Această conexiune a va
lorii omului, a constituit 
aici obiectul unor intere
sante adunări generale. în
trebarea tehnică: „de cea 
stat banda ?“ a fost rostită 
pe un plan adine ome
nesc : „de ce s-a în
trerupt fluxul depășirii 
și autodepășirii la un om 
sau la altul ?“. Așa că, des- 
cifrînd proiectele noilor 
autoturisme, mulți oameni 
de aici, specialiști chiar, au 
făcut întîia oară cunoștință

A fost încheiată așa-numita „fază 
psihologică", caracterizată de convor
birile dintre secretarii naționali ai 
partidelor coaliției de centru-stînga 
în vederea stabilirii posibilităților de 
reconstituire a unui guvern cvadri- 
partit. Acum, situația a intrat în e- 
tapa „confruntării politice" propriu- 
zise. Dezbaterile din zilele trecute din 
cadrul direcțiunilor partidelor de cen
tru-stînga—democrat-creștin (P.D.C.), 
socialist (P.S.I.), socialist unitar 
(P.S.U.) și republican (P.R.I.) — au 
clarificat doar parțial perspectivele, 
în timp ce conducerile P.D.C., P.S.U. 
și P.'R.I. s-au declarat gata să discute 
conținutul concret al programului gu
vernamental și structura viitorului 
cabinet de coaliție, Direcțiunea P.S.I. 
a transferat Comitetului Central al

CORESPONDENTA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

nr.

Platon PARDAU

(Continuare în pag. a V-a)

partidului sarcina asumării unei a- 
semenea responsabilități. Efectul 
imediat al acestei poziții a P.S.I. a 
fost amînarea pentru săptămina vii
toare a datei declanșării crizei de gu
vern, fără a se putea însă afirma că 
există certitudinea refacerii coaliției 
guvernamentale cvadripartite.

Pentru a înțelege această sinuozi
tate în evoluția situației politice din 
Italia este suficient să ne referim 
chiar și la ultimele dezbateri din ca
drul conducerilor P.D.C. și P.S.I. Ast
fel, confirmînd „disponibilitatea de
plină a P.D.C. pentru formarea unui 
nou guvern de coaliție", direcțiunea 
democrat-creștină a lăsat, totodată, să 
se înțeleagă limpede că girul unor 
membri ai săi dat formulei cvadri
partite este pur de circumstanță, în- 
trucît „înfruntarea finală" privește 
conținutul programului guvernamen
tal și nu ideea revenirii la coaliția 
de centru-stînga. în legătură cu a- 
ceasta, este de observat că liniile pro
gramatice prezentate de secretarul 
național Forlani au fost serios cri
ticate de „stingă" democrat-crcștină. 
Aceste linii prevăd, între altele, trans
punerea în viață a descentralizării ac
tivității statului prin intrarea în func
țiune a regiunilor, reforma sistemu
lui de invățămint, adoptarea legii pri
vind „statutul muncitorilor" in fa
brici. realizarea reformei impozitelor. 
La aceasta se adaugă „programarea 
(planificarea) economică", problema 
forțelor de muncă, împiedicarea creș- 

.terii prețurilor și apărarea cuceriri
lor de ordin salarial, o politică de 
credit menită să favorizeze investi
țiile, să nu ducă la criză întreprin
derile industriale mici și mijlocii, 
promovarea condițiilor necesare dez
voltării agriculturii, sporirea posibili
tăților de intervenție în sudul țării 
(Mezzogiorno). „Stînga" partidului re-

(Continuare în. pag. a V-a)
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DIALOG Pe urmele anch et e I o r „$ c în t e ii"
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CETĂȚENESC
/

în ultimul timp, ziarul nostru a publicat o serie de articole, în care era semnalat un șir de defi
ciențe din rețeaua cooperației meșteșugărești. Printre altele, se arăta că atelierele meșteșugărești lucrează 
după calapodul lor, ignorind, pur și simplu, comenzile clienților. La sate, repararea obiectelor de folo
sință îndelungată — televizoare, aparate de radio, frigidere etc. — era, in multe cazuri, imposibilă. în timpul 
ce s-a scurs de la publicarea articolelor s-a produs vreo schimbare în sistemul de lucru al cooperației 
meșteșugărești ? Dorința de a răspunde acestei întrebări ne-a determinat să revenim pe urmele unora 
dintre articolele publicate.

z

Prin rețeaua telefonică și prin 
propria stație de radio — singurele 
mijloace ce-1 leagă de loturile și 
fronturile de lucru răsfirate în de
părtarea munților — serviciul de 
dispeceri ai Grupului de șantiere de 
la Lotru captează mesaj după me
saj. „Alo I Aici Vidra. încă 
100 000 de anrocamente transportate 
în corpul barajului". „Trec pe emi
sie 1 Sînt Petrimanu : palierul nr. 
3 din adînc poate fi socotit termi
nat ; totul decurge normal". „Au 
sosit blindaje, de oțel la centrul, 
subteran pentru conducta forțată ; 
descărcarea „uriașelor" s-a făcut 
pînă noaptea tîrziu". Sînt numai 
cîteva din nenumăratele vești pe 
care le-am notat zilele trecute în 
biroul dispeceratului. Dacă numai 
astfel de mesaje' s-ar. recepționa 
aici, n-am avea 
decît motive de 
bucurie. Iată însă 
și alte frînturi 
din conversațiile 
desfășurate din a- 
ceeași zi pe calea 
undelor: „Treci
pe recepție, Petri- 
manule 1... Legu
mi și fructe 7 
N-ați primit nici 
acum 7 Bun, ra- 
.portez conducerii". 
La un telefon de 
alături 1 „Mai rar, 
să pot nota : deci, 
orez, pește, pastă 
de tomate și sare. 
Bine „Castelule", 
raportez imediat 
mai departe. „Alo 
Vidruțo 1 Iar te 
plîngi de aprovi
zionarea cu ali
mente ? Ieri a 
plecat spre voi o 
mașină. N-a adus 
decît pîine 7 Vom 
acționa neîntîr- 
ziat".

Intrînd și ieșind 
val-vîrtej din
tr-un birou în al
tul, ridicînd din 
nou receptoare 
din furci, dispe
cerii retransmit 
în grabă mesajele 
primite — superi
orilor lor, servi
ciului administrativ, 
de consum din Brezoi și Voineasa. 
Martor al acestui iureș, un neavi
zat ar putea crede că undeva arde, 
într-un fel, faptul corespunde rea
lității : la Lotru, una din zonele ce
le mai izolate, situată la zeci de 

’ kilometri de orice loc populat, a-- 
provizionarea cu alimente a celor 
15 000 de constructori și a membri
lor lor de familie a devenit, cu a- 
devărat, arzătoare. Ne-am convins 
încă o dată de această realitate vi- 
zitînd unitățile și punctele alimen
tare din majoritatea loturilor, stînd 
de vorbă cu zeci de constructori. 
Am văzut rafturi goale sau altele 
cu cantități infime dintr-un singur 
sortiment de mezeluri sau brînze
turi, din care cauză, atunci cînd 
sosește „aprovizionarea", se dă o 
adevărată bătălie pentru mărfuri. 
Peste tot pe unde am fost — la 
Vidra, Mălaia, Ciunget — ne-am 
interesat mai ales de mărfurile 
care se găsesc în cantități îndestu-

lătoare în comerțul vîlcean. Ni s-a 
Semnalat existența a numeroase ce
reri nesatisfăcute. La Puru, de 
pildă, unde se află o coloană cu 
500 de oameni, abia cu o zi în urmă 
fuseseră aduse, după trei săptămîni, 
cîteva bidoane cu lapte j la Petri
manu, Rudăreasa, Castelu, pîinea 
sosește numai o dată sau de două 
ori pe săptămînă ; la baraj, în toa
tă luna decembrie nu s-au adus,
pentru cei 1 OOtrde oameni de aici, 
decît 9 kg. de unt.

Discutînd despre toate aceste lu
cruri cu secretarul 
partid al Grupului • de 
cesta ne-a spus i „Nu 
xistă ședință sau vreo 
re cu reprezentanții 
popular județean, ai 
sau cu alți factori de

comitetului 
șantiere, 
cred că 
altă întîlni- 

consiliului 
cooperației 
răspundere

de 
a- 
e-

ce se găsește efectiv în magazine, 
întîlnim destule surprize. Am a- 
dresat unor gestionari întrebarea i 
„D.e ce lipsesc anumite, mărfuri din 
unitate ?“ Cei mai mulți, plictisiți, 
cu o grimasă de parcă o dată cu în
trebarea le-am dat să bea și sare 

,este treaba

cu o grimasă de pai 
trebarea le-am dat 
amară,. ne-au spus că .. _
depozitului central ce mărfuri ne 
repartizează | noi nu vindem de
cît ceea ce ni se trimite". Ce poți 
să mai spui 7 Cu oameni de-o a- 
semenea indolență este aproape im
posibil să legi o discuție rațională .! 
Ne-am oprit la depozitul din Bre- 
zoi. Primul lucru care l-am cerut 
aici a fost'de a vizita unitatea. Ni 
s-au deschis, cu amabilitate, depo
zitele, magaziile, dulapurile frigo
rifice. De necrezut 1 Toate sau a- 
proape toate produsele pe care

este miercuri i știți cind trebuia 
să vină această comandă de la coo
perativa Brezoi 7 încă de sîmbătă I 
Celelalte — de la Petrimanu, 
Preajba la fel".

Ce se alege dintr.-un astfel de 
mod de lucru am văzut chiar în 
ziua respectivă : se nasc greutăți 
în obținerea mașinilor, pregătirea 
mărfurilor se face de-a valma, se 
schimbă destinația unora. Apoi 
începe duelul de hîrtii și adrese 
între cooperative, întreprinderi ș.i 
depozit.

La acestea se adaugă și alte ne
ajunsuri. De pildă : mijloacele de 
.transport sînt insuficiente (coope
rativa Voineasa. cu 10 puncte de 
lucru, dispune de o singură ma
șină) ', unii șoferi de pe mașinile 
aprovizionării

0 întrebare adresată Centrocoopului și Consiliului popular județean Vilcea:

ca 15000 de oameni
să fie ia cheremul
câtorva indolenti?9

cooperativelor ca să nu sesizăm situația cu totul 
nefirească a aprovizionării. Nici o 
schimbare nu intervine însă. Este 
cert că îs rețeaua de magazine de' 
aici își dau mîna nepriceperea cu 
comoditatea, lipsa de solicitudine 
cu dezinteresul".

La o întrebare nelămurită încă 
am căutat să răspundem prin in
vestigațiile noastre: de ce mărfuri 
care se găsesc în cantități sufici
ente nu mai departe decît în locali
tățile de pe Valea1 Oltului și Ia 
Rîmnicu-Vîlcea nu ajung în maga
zinele de la loturi 7

La prima vedere, sistemul apro
vizionării pare să se desfășoare 
normal : întreprinderea comercială 
a cooperației din Rîmnicu-Vîlcea 
încheie contractele necesare cu fur
nizorii, dirijează apoi marfa depo
zitului central din Brezoi, iar a- 
cesta, la rîndul său. pe baza note
lor de comandă, magazinelor. Dacă 
încercăm însă să judecăm aprovizio
narea nu după „schemă", ci după

cumpărătorii de la Lotru le cer, 
dar nu le găsesc — preparate de 
carne, brînzeturi, ouă, tot felul de 
dulciuri — se găseau acolo. O ase
menea situație este de neconceput. 
„De ce nu trimiteți această bogă
ție de mărfuri magazinelor 7“ l-am 
întrebat pe tovarășul Ilie lonescu, 
șeful depozitului

■ — Intr-adevăr, pare paradoxal, i 
să ai mărfuri și acestea să nu plece 
spre magazine. întrebați de ce? 
Mai întîi, oricît ar părea de curios, 
cererea nu este -investigată cu se
riozitate, lucrăm cu gestionari co
mozi, care nu solicită decît pro
duse aducătoare de beneficii mari 
și a căror comercializare nu le 
cere nici un efort. Ceea ce dere
glează și mai mult aprovizionarea 
este însă altceva: notele de co-' 
mandă ne sînt trimise cu întîrzieri 
de zile întregi.

Și. ca să ne demonstreze că este 
așa, tovarășul lonescu ne arată un 
vrgf de note de comandă. „Astăzi

RESPONSABILITATEA
LA BAZARUL

OBIECTELOR PIERDUTE
Unele scrisori care sosesc la redacție semnalează 

primirea cu mare întîrziere, de către destinatari, a 
coletelor ce li se trimit prin poștă, violarea unora 
dintre ele sau 
cîteva luni — 
Blăjani-BUzău 
pentru o rudă 
mini și luni de zile, dar coletul n-a ajuns la des
tinație Am reclamat faptul, de mai multe ori, la 
poștă și, în cele din urmă, mi s-a răspuns — parcă 
nu-mi vine a crede — că, să vedeți, „coletul res
pectiv a fost pierdut* C im așa 7 Cum este cu pu
tință să se piardă un colet de 10—12 kilograme 7 Că 
doar nu-i o cutie de chibrituri".

Se pierd, cu adevărat, unele colete poștale 7 „Pro- 
priu-zis, nu se pierd — ni s-a spus de la Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor. Noțiunea de „colet 
pierdut" este improprie. Majoritatea covîrșitoare 
a coletelor declarate „pierdute" sînt, de fapt, 
rătăcite. Din cauza „dispariției" — a ștergerii, ru
perii sau dezlipirii, în timpul transportului — a 
adreselor de pe ele. nu se mai știe nici cine le-a 
trimis, nici cine trebuia să le primească. Toate 
aceste colete se depozitează în magazia de rebuturi 
a poștei — din cadrul Direcției <le transporturi poș
tale București — și se așteaptă reclamarea Iqr, 
pentru a putea fi identificate și predate"

împreună cu un delegat al M P T am vizitat, zi
lele trecute, această faimoasă magazie, aflată în 
incinta Gării de Nord Un adevărat bazar, în care 
zac. într-o totală neorînduială. lăzi de tot soiul, 
cufere, valize, saci din hîrtie, cutii din carton, bi
doane, damigene, canistre, volane de automobil, role 
de film, cutii cu discuri etc.

— Aceste colete, care se string aici de la oficiile 
poștale din toată țara — ne explică gestionarul ma
gaziei, Mihăl Grigore, și oficiantul poștal Ion Că- 
ciulan — se desfac, după 15 zile de la primire, de 
către o comisie specială Aceasta analizează, în 
amănunțime, conținutul fiecăruia și, în cazul în care 
găsește, printre obiectele dinăuntru, vreun indiciu 
— vreun nume, vreo adresă sau altceva — care 
ar putea duce la identificarea expeditorului sau a 
destinatarului, dispune efectuarea cercetărilor de 
rigoarh pentru a se putea preda coletul. Dacă nu 
se găsește, Însă, absolut nici un indiciu, se inven
tariază conținutul lor și se așteaptă apariția recla- 
matiei de la păgubași. Dar, din cîte vedeți, foarte 
multe colete (în magazie există, la ora actuală, circa 
550) sînt total neidentificabile și 
clamate

Deși ne vine greu să credem că nu există, 
adevărat, reclamații în legătură 
colete, încercăm să ne convingem dacă putem 
de urma' păgnbași’nr. Luăm, absolut la întîmn

pur și simplu pierderea lor. „Acum 
ne scrie Radu Ncgoiță din comuna 
— am depus la poștă un colet, 
din Tohanii Vechi Au trecut săptă-

rie 1968 - deci de ma) bine de doi ani. Citim scri
soarea dinăuntru, a unei mame către fiul ei, Cor- 
neluș. elev i „...Dragă Corneluș, scrie-i și lui 
nenea Dori (probabil frate ssu rudă apropiată co
pilului — n.n.) pe adresa • Moraru Dorin, blocu' 
F„ camera 201 căminul Studențesc Regie-Bucuresti".

— .Acesta nu era un indiciu care să vă ajute să-I 
identificați pe destinatar 7 — i-am întrebat pe cei 
doi salanați ai poștei

— Ba era. dar... E o omisiune 
puns ei.

Lesne de spus i „O simplă omisiune" I Cit de 
mult o fi așteptat, în zadar ’bietul copil acest pa
chet de la mamă, pe care nu l-a primit nici'pînă 
'astăzi I De unde să știq el că în acest compartiment 
al deservirii poștale poate să existe atîta indolență 
și lipsă de omenie 7

Cercetăm și alt cufăr, intrat tn magazie tot

ne-au răs-

Cercetăm și alt cufăr, intrat în magazie tot în 
1968. în el — diferite obiecte de îmbrăcăminte, plus 
cîteva cărți și caiete Pe un caiet — adresa destina
tarului „Mechiș Ilie, clasa a IlI-a F grupul șco
lar C.F.R. Craiova" Iar pe o filă a altui caiet, 
altă adresă ■ „Ing Gugilă Petre. Calea București, 
blocul 5, scara 4, ap 7, Craiova".

Nici un indiciu 7 Iată și 
seamă de scule și mici piese 
ferite- utilaje. înăuntru, pe 
țire purtîni’ 
a expeditorului (M.ICM. —

nici n-au fost re-
cu 
de 
da 

întîmnlare. 
un cufăr din lemn, în greutate totală de 
10.600 kg, conținînd Murite obiecte de uz per
sonaj Printre ele. un plic avînd în el o scrisoare 
și 60 de lei Coletul stă în magazie de la 5 ianua-

cu aceste 550

o lădiță conținînd o 
de schimb pentru di- 
documentele de înso- 
1969 — adresa exactă 

_ ........ ............ D G A D. — Baza de
aprovizionare și desfacere Brașov) - și a destina
tarului (D.J.F?O T.-Craiova). Și pentru a nu lungi 
șirul exemplelor — unele mai flagrante decît al
tele — este cazul să spunem aici că aproape toate 
coletele cercetate cu prilejul investigației noastre 
— și care au fost etichetate de multă vreme de că
tre salariații poștei ca neidentificabile și trecute la 
„rebuturi" — aveau și au înăuntru suficiente indicii 
pentru a-i găsi pe păgubași 1

în fața acestei stări de lucruri, pînă și delegatul 
ministerului, ing. Petrică Petrescu, a rămas stu
pefiat. Avea și de ce în bazarul coletelor rătăcite, 
simțul de răspundere al salariaților respectivi a 
fost de mult pierdut

înainte de a încheia, socotim necesare cîteva în
trebări. legate direct de situația expusă mai sus i 
l) De ce se primesc pentru expediere, colete ne- 
coresnunzător ambalate, care pot fi ușor violate și 
ale căror adrese pot să „dispară" în timpul transpor
tului ? 2) De ce nu sînt informați cetățenii asuora 
existenței acestei magazii, pentru a li se da posi
bilitatea să-și identifice și să-și primească, măcar 
acum, coletele? 3) Cît timp vor mai fi tolerate 
neorînduiala și lipsa simțului de răspundere în 
acest sector al deservirii poștale 7

Așteptăm răspunsul Ministerului Poștelor și Te
lecomunicațiilor.

sje. înăuntru, pe 
d date 22 martie

Alexandru STROE

CALAPODUL REZISTĂ
Uniunea cooperative

lor meșteșugărești a 
municipiului București. 
Zi de lucru. Activitatea 
din primele ore a de
butat cu o ședință de 
producție, anunțată și 
pregătită cu'multe zile

trag deseori „pe 
dreapta" ore în 
șir, din cauza 
băuturii (Gheor- 
ghe Gogotă — 
Voineasa) ; unii 
gestionari puși pe 
căpătuială (numai 
în ultimul timp, 
trei gestionari de 
la Castelu, Petri- 
manu și Voinea
sa au fost prinși 
cu „mîța-n sac") 
trebuie mereu și 
mereu înlocuiți ; 
se mențin locuri 
vacante în 
turi-cheie, 
este cel de 
ședințe al coope
rativei. Voinea
sa... într-o aseme
nea harababură, 
cu oameni inco- - 
renți, indolenți 
sau tari de cap, 
situația aprovizio
nării marelui șan
tier nu poate ti 
alta.

Nu există 
o cale pentru 
ieși din 
Făcînd' o
a 
primite 
feriți 
tori ai 
noastre, 
corespuns 
totul cu cele 

ne-au fost spuse de tov. Dan Andro- 
nescu, /iirector administrativ al 
Grupului de șantiere Lotru.

— Sigur că există — ne-a spus 
dînsul. Cu o condiție : forurile de 
resort să privească spre Lotru cu 
mai multă răspundere. Un vechi 
deziderat este "■aceia ca afirovizio- ' 
narea acestui mare șantier sa treă- 

’Că, în sfirșit, de la comerțul coope
ratist la comerțul de stat, Lotrul 
fiind singurul mare obiectiv in a- 
ceastă situație. De fiecare dată 
insă ni s-a spus că lucrul nu este 
posibil, ultima oară chiar de către 
tovarășul Ion Olteanu, adjunct al 
ministrului comerțului interior. In 
acest caz, singura soluție ni se pare 
a fi unificarea celor două coopera
tive — Brezoi și Voineasa — mă
sură care ar conduce la o mai 
bună și mai operativă dirijare a 
fondului de marfă, la folosirea mai 
rațională a mijloacelor de trans
port, la selecția personalului de 
deservire".

Ce am. mai putea adăuga 7 Că 
situația aprovizionării Lotrului 
este 'inadmisibilă. Și -că cei mai 
inadmisibil lucru este încetineala 
cu care se acționează pentru re
dresarea acesteia, în ciuda posibili- a 

.taților existente Forurile care co
ordonează această activitate — si 
în primul rînd Centrocoop și Con
siliul popular județean Vîlcea — 
au obligația să îndrepte lucrurile 
substanțial și rapid Este o cerin
ță imperioasă a celor 15 000 de oa
meni ai unuia din cele mai mari 
șantiere ale țării.

pos- 
cum 
pre

nici 
a 

impas 7 
sinteză 

răspunsurilor 
de la di- 
interlocu- 

anchetei 
aceasta a 

întru 
ce

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

5

pregătită cu 
înainte.

Tema ședinței : de ce 
unele unități de deser
vire nu țin seama de 
cerințele ■ clienților 7 
Subiect interesant și 
foarte actual 1 S-au dis
cutat în această ședin
ță aspecte privind de
servirea, s-a discutat 
despre criticile apărute 
în presă, mulți, foarte 
mulți vorbitori anali- 
zîndu-și autocritic ac
tivitatea. Erai tentat să- 
crezi că, îhcepînd chiar 
de. a doua zi, în toate 
unitățile clienții vor 
găsi o cu totul altă op
tică decît cea de pînă 
acum, că nici o coman
dă nu va mai fi refu
zată sau întoarsă după 
calapodul cooperativei.

Toate acestea se în- 
tîmplau luni, 26 ianua
rie 1970...

Vineri, 30 ianuarie, 
dimineața Pornim în- 
tr-un scurt raid prin 
unități. Vizităm nu alte 
ateliere, ci pe acelea pe 
care le-am , criticat în 
articolul „Cum vrea 
clientul, dar... după ca
lapod". Avem cu noi o 
valiză din piele, o pe
reche de pantofi și un 
pulovăr de damă Va
liza trebuia transfor
mată : după pantofii 
ce-i aveam cu' noi. do
ream să ni se execute 
o pereche asemănătoa
re, iar pulovărul să fie

lungit cu cîțiva centi
metri.

Intrăm în atelierul 
de marochinărie de pe 
Bd. Bălcescu. Respon
sabilul observă valiza, 
ghicindu-ne intenția. 
N-apucăm să spunem 
prea clar ce dorim, că...

— Noi nu executăm 
așa ceva. . Mergeți în 
Bărăției.

N-am mai insistat 
Era inutil.

La unitatea nr. 12 de 
pe strada Bărăției, res
ponsabilul s-a arătat 
parcă.- mai înțelegător. 
La început. Apoi, după 
ce a sucit și a învîrtit 
valiza, a declarat sen
tențios : „Comanda dv. 
nu se poate dxecuta. 
Ne este imposibil; Tre
buie utilaje speciale. 
Este o comandă grea". 
Am încercat să-1 con
vingem. dar fără re
zultat. Colindăm ate
lierele 29 — tot din Bă
răției—,30— din Calea 
Moșilor. Peste tot am 
fost refuzați categoric. 
Paradoxal, pe firma tu
turor acestor t unități 
stă scris cu litere de-o 
șchioapă : „Executăm
transformări și repara
ții de articole de voiaj 

■și sport".
Vizita noastră conti

nuă. Ne oprim la uni
tatea nr. 3 cizmărie-co- 
mandă de pe Calea 
Griviței. Tn atelier, 
lume multă. Unii co
mandă, alții ridică în
călțămintea executată. 
Doi clienți se uită la 
pantofii puși de noi pe 
tejghea. „Așa ceva am 
vrea și noi 1“ — excla
mă unul din ei. ’ Dar

responsabilul i-o retea
ză scurt 1 „Oți fi vrînd, 
dar nu se poate. Nu a- 
vem asemenea calapoa
de". Răspunsul, deci, îl 
aflasem ..

La unitatea 'de trico
taje nr. 27 — Gara de 
Nord, am zăbovit mai 
mult. Pulovărul nostru 
a fost trecut prin vreo 
4—5 mîini, responsabila 
a intrat cu el în două 

A venit chiar 
atelierului în 
să ne con- 

inutilitatea 
noastre, 

fi

a intrat 
ateliere, 
meștera 
persoană 
vingă de 
insistențelor 
Pulovărul nu putea 
lungit și pace. Respon
sabila ne-a argumentat: 
„Trebuie multă muncă. 
ca să introducem acele 
în ochiurile pulovăru
lui. Singura soluție ar . 
fi să-i atașăm o bu
cată tricotată.. Nu e 
frumos, dar dacă vreți 
neapărat..." Ne-a venit 
ideea să acceptăm solu
ția. Dar responsabila a 
sucit-o cu 180 de gra- j_ . --- .... ge

pe
de : „Nici așa nu 
poate. Materialul 
care-1 avem este de 
altă nuanță". Era evi
dent efortul ei de a ne 
face să renunțăm Ceea 
ce

efortul ei de a ne
am și făcut. 

N-aveam de ales.
Iată-ne, așadar, la 

capătul raidului, fără a 
fi reușit să comandăm 
nici una din lucrările pe 
care ni le propusesem. 
Și asta după ce în 
„Scînteia" au fost criti
cate exact aceleași as
pecte și din aceleași 
unități, după ce a avut 
loc o ședință în care 
s-au rostit multe critici 
și „autocritici" vlzînd

aceleași neajunsuri etc. 
etc.

Am avut, tn final, o 
discuție cu tovarășul 
Dezideriu Nagy, vice
președinte al UCECOM. 
Am ascultat, timp de 
mai bine de o oră și 
jumătate, pledoariile 
domniei-sale — unele 
de-a dreptul pitorești 
— exprimînd clar ne
putința de a îndrepta 
lucrurile. Foarte des au 
fost pomenite expresii 
ca: „nu putem, deo
camdată, face nimic", 
„i-am sancționat ■ pe 
mulți,' dar fără re
zultat" etc. Ni se 
pare că de-abia acum 
înțelegem natura, rădă
cinile acestei situații a- 
normale, care se per
petuează în cadrul coo
perației meșteșugărești, 
abia acum ne explicăm 
perenitatea atîtor și 
atîtor deficiențe în 
deservirea cetățenilor. 
Cînd vorbea 'tovarășul 
vicepreședinte, ne gîn- 
deăm la responsabilii 
de ateliere care ne-au 
refuzat comenzile, tri- 
mițîndu-ne din atelier 
în atelier. Ce pretenții 
mai poți, avea la ei, 
cînd un vicepreședinte 
susține o atît de puter
nică pledoarie despre 
imposibilitatea schimbă
rii acestor practici ana
cronice 7

Credem că înlătu- ■ 
rarea lipsurilor tre
buie să pornească de 
la UCECOM. In pri
mul rînd aici pare să 
fie necesară o rocadă 
de... mentalitate.

Vasile MIHAI

TOT ÎN ZIUA A OPTA
A... SĂPTĂMÎNII

. .. în articolul. „în ziua 
a opta a săpțăminii ?“, 
publicat acum două 
luni de zile în ziarul 
nostru, semnalam că 
în foarte multe comune 
televizoarele, aparate
le de radio și alte apa
rate electrice și electro
nice zac cu săptămîni- 
le. nereparate, deoarece 

' promisiunile făcute de 
cooperația meșteșugă
rească nu sînt îndepli
nite. Spuneam atunci 
că nimeni nu pretinde 
ca totul să devină per
fect peste noapte, ca 
dintr-o dată să se intro
ducă sute de ateliere 
mobile, sau în fiecare 
sat să se amenajeze un 
mare centru de de
panare. Ceream doar 
ca doctorul cooperației 
meșteșugărești să-și res
pecte propriile promi
siuni, pe baza posibili
tăților de care dispune.

După trecerea a două 
luni de la publicarea 
articolului, am chemat 
din nou la telefon . co
munele citate în artico
lul anterior.

Deci, legătura 
Mărtineștii.

— Nici după apariția 
articolului n-a venit 
nici un depanator pe ia 
noi — ne declară din

cu

nou M. Enache, prima
rul comunei. Nu știm 
de ce sîntem ocoliți. 
Aven) în casele noastre 
peste 200 de televizoa
re și 300 de aparate de 
radio. care adesea sc 
defectează, pentru re
medierea lor fiind ne
cesare reparații 
mici sau mai mari, 
drept, s-a fixat o zi pc 
săptămînă pentru 
depanator, dar ce 

acesta

mai 
£

un 
fo- 
nulos dacă 

vine 7
— Alo.

Dolj?
— Da. aici Ștefănes- 

cu, contabilul censi- 
liului popular comuna) 
Iar ne întrebați de re
parații 7 Ne-am bucura 
să auzim vocea depa
natorilor C~*--- -S- -i
meșteșugărești 
'ești.

— Comuna
Argeș. „Nici 
actuală nu s-a 
zat activitatea 
panare — ne spune vi
cepreședintele consiliu
lui popular. A venit ci
neva pe aici, ne- a pro
mis că se va înființa un 
punct fix. dar am ră
mas cu promisiunea. 
Așa că aparatele tot mai

Izvoarele-

cooperativei
din Băi-

Bogați- 
la ora 
organi- 
de de-

așteaptă. Numai eu știu 
de existența a șase te
levizoare defecte de 

mai multă vreme 
Oare de ce se lasă atît 
de îndelung așteptați 

. depanatorii cooperati
vei de specialitate din 
Pitești" 7

- Alo alo... Ca și 
data trecută, am sunat 
în numeroase alte co
mune. Răspunsurile au 
fost identice cu cele 
primite la sondajul pre
cedent. Nimic nu s-a 

schimbat. Deci, nu s-a 
mișcat un deget pentru 
îmbunătățirea situației. 
Această constatare ne-a 
amintit de afirmațiile 
făcute at.unci de 
tov. Dumitru Simules- 
cu, vicepreședinte al 
UCECOM’: „„.pregă
tirea unui număr mai 
mare de cadre, extinde
rea punctelor fixe în 
toate comunele și reali
zarea investițiilor vii
toare ne permit să afir
măm, fără exagerare, 
că vom satisface cerin
țele populației".

Că în două luni de 
zile n au putut fi rezol
vate toate problemele 
semnalate în articolul 
amintit, este de înțeles. 
Dar cum poate fi ca
lificată atitudinea ace-

lor cooperati ve și . u- 
niuni județene care au 
fost vizate direct, dar 
pur și simplu se fac că 
nu aud 7

Această situație pune 
in discuție seriozitatea 
și probitatea profesio
nală a tuturor celor vi
zați, pe întreaga filieră 

— atît a celor din Con
ducerea cooperativelor 
respective, cît și a supe
riorilor lor pe scară ie
rarhică. întrucît ar fi 
fost de datoria lor ca — 
măcar în cazurile con
crete semnalate — să 
ia măsuri de îndrepta
re, Ulterior urmînd. a 
fi rediscutată întreaga 
problemă.

Cum într-un aseme
nea sens nu s-a acțio
nat, revenim asupra ce
lor semnalate. cerînd 
nu numai soluționarea 
neajunsurilor în confor
mitate cu propriile an
gajamente ale coopera
ției meșteșugărești, cu 
însăși rațiunea ei de a 
fi, ci, în același timp, și 
sancționarea celor care, 
obișnuindu-se pesemne 
cu critica, o desconside
ră, nesimțindu-se obli
gați să ia măsuri.

George POPESCU

-i-.ra,,i’Wu-.v.-iz. i . ■ .’■■.-re?*-.- ' .f ■ . .• ... ..... . v t .... v - —

AM PRIMIT SCRISOARE A DV.!

I.G.O. contra
La Dej, autobuzele' 

l.G.O. circulă nu du
pă traficul stabilit, ci 
după voia șoferilor și 
a dispecerilor — ne 
scrie tovarășul loan 
Filip, șeful , depoului’ 
C.F.R. Dej. Din aceas
tă pricină, in fiecare 
dimineață, sute de sa- 
lariați ai complexului 
C.F.R., aflat la circa 6 
km de oraș intirzie 
de la serviciu. Am se
sizat verbal și in scris, 
de mai multe ori, aces
te neajunsuri condu-

I

C.F.R.?
cerii I.G.O., dar răs
punsurile primite su
nă cam așa : „S-a a- 
nalizat".. „S-au finut 
ședințe cu șoferii". „In 
viitor se va respecta"... 
Dar autobuzele circulă 
tot după voia șoferi
lor. Iar oamenii, cu 
toate că se scoală la 4 
dimineața, nu reușesc 
'să ajungă la serviciu 
nici pînă la ora 7. 
Cind se va renunța la 
vorbe în favoarea mă
surilor practice ?

avem perfectă drep
tate și „s-au dat 
dispoziții să se ia 
măsuri urgente". Au 
trecut insă săptămini 
șj luni dar „măsurile 
urgente" au refuzat să 
se lase văzute. Ne-am 
adresat Direcției gene
rale do gospodărie lo- 
cativă a municipiului 
București (personal 
tov ing. Eugen lordă- 
chescu. director gene
ral). care a dat dispo
ziție conducerii l.A.L. 
„să ia măsuri urgen
te". La rîndu-i, șeful

I.A.L., constatind faptul 
la fața locului, a dat 
dispoziție inginerului 
Rădulescu „să ia mă
suri urgente". A venit 
la fața locului și ingi
nerul Rădulescu, care 
ne-a făcut promisiuni 
solemne, dar iată că a 
trecut un an de zile 

. de atunci și „măsurile 
urgente" nu s-au luat.

Acum, toți șefii a- 
mintiți au „acoperire"; 
doar au dat dispoziții. 
Dar noi tot n-avem 
coperișul reparat.

a-

Cind doi se ceartă...
Ei au „acoperire",

dar noi n-avem acoperiș
1 000 de cetățeni suferă!

teritoriului său. Fărăul 
nici nu vrea să audă, 
iar oamenii — 1000 la 
număr — nu pot să-și 
ridice lemnele. Plin- 
gerile și reclamațiile 
au ajuns pînă la o- 
coalele silvice Alba și 
Mureș și. cum proble
ma nu a fost soluțio
nată nici pină acum, 
se prea poate să ajun-

gi și mai departe. O- 
ricum, dacă Fărăul si 
Adămușul și-au pro
pus să continue dis
puta pînă la primăva
ră, le privește. Cetățe
nii au insă nevoie de 
lemne !...

Nicolae MAMARA 
satul Silea, comuna 
Fărău, județul Alba

„Vindem.. cu cintarul
clientului!"

Tovarășul Ion Batog, 
din strada Drumul Să
rii 11.

. iarna ____ __
ne-am pomenit tn fa
ta blocului .cu un grup 
de oameni trimiși de 
l A.L. să dea tos aco
perișul imobilului, 
,,pentru înlocuire". Nu 
era stricat, dar — 
ne-am zis — dacă au 
în plan să-l înlocuias-

ne scrie : „In 
anului _ 1968

că, n-au decit s-o fa
că, Or fi știind ei ce
va $i l-au inlocuit. 
Dar dacă pină atunci 
nu știam ce înseamnă 
infiltrație de apă in a- 
partamente, am aflat 
după aceea cu virf și 
îndesat. Am adus a- 
ceastă ispravă la cu
noștința Consiliului 
popular al sectorului 6, 
care ne-a răspuns că

Conflictul dintre con
siliile populare comu
nale
Alba, și Adămuș. ju
dețul Mureș, a inceput 
din decembrie anul 
trecut. Cit va dura — 
nu se știe, insă vă pu
tem spune cum a ince
put Cetățenii din sa
tul Silea, comuna Fă
rău (Alba) au tăiat, 
prin decembrie trecut, 
lemne de foc din pădu
rea comunală. Jumă-

Fărău. județul
tate. dintre ei au tăiat 
lemne dintr-un parchet 
de pe raza satului Si
lea. Cealaltă jumătate 
— dintr-un parchet si
tuat in raza satului 
Herpea, comuna Adă- 
muș Această împărți
re a fost' făcută de că
tre Consiliul popular 
comunal Fărău. Dar 
iată că acum Consiliul 
popular Adămuș re
vendică contravaloarea 
lemnelor de pe raza

— Dați-mi 5 kg de 
sare.

— Ați adus cintar ?
— 7 !?
— Pentru sare, 

te. ce te uiți așa 1
' care cumpărător vine 
de-acasă cu cintarul 
personal...

Și-am pornit prin 
vecini să procur un 
cintar. N-am găsit. 
M-am întors la maga
zin. Gestionarul Alecu 
Popa, foarte supărat, 
a luat un bulgăre de . 
sare, a dat clienții a- 
fară din magazin și 
am pornit împreună 
pină la sediul C.A.P., 
să cintărim sarea.

Toader Bîcă, din co
muna Jorăști, județul 
Galați, care relatează 
cele de mai sus, ne 
scrie in continuare că ' 
acest original proce
deu de cintărire a măr
furilor la magazinul să
tesc a fost introdus din 
luna octombrie 1939,, 
de cind cintarul a fost 
dat la verificare. Con
ducerea cooperativei 
de consum din comu
nă cunoaște acest lu
cru. dar preocuparea ei 
pentru buna servire a 
cumpărătorilor atirnă 
prea ușor in balanța 
responsabilității.
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privind experimentarea noului sistem

de salarizare și majorarea salariilor

personalului din unitățile de cultură,

HOTARIRI
CONTRASTE

carejustiție, procuratură și arbitraj

r
\

de 
la 

Bucu- 
„prelua-amintit nu 

excepție, ci 
o anumitătransportă

scriptice"

® Comisioane pentru...

„servicii

pagubă"

Vagoane

a-
de forurile 
acest- minis- 
alte ramuri 
care promo-

pagina economica

Consiliul de Miniștri a aprobat printr-o 
hotărîre experimentarea cu începere de la 
1 februarie 1970 a noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor lucrătorilor din 
unitățile de cultură.

Potrivit prevederilor hotărîrii, salariile lu
crătorilor din muzee, biblioteci, case și pa
late de cultură, de creație populară, universi
tăți populare și cămine culturale se majo
rează în medie cu 11,9 la sută j împreună cu 
creșterea salariilor mici acordată anterior se 
asigură pe ansamblu o creștere medie de 
13,1 la sută. De această majorare a salariilor 
beneficiază un număr de circa 15 000 sala- 
riați, ale căror venituri anuale vor fi mai 

y'mari cu aproximativ 29 milioane lei față de 
cele realizate înainte de 1 august 1967.

Noua salarizare aprobată pentru persona
lul din unitățile de cultură are la bază prin
cipii similare de remunerare cu ale celor
lalte ramuri ale economiei — încadrarea sa
lariaților pe funcții, salarii tarifare cu gra
dații, spor de vechime, gratificații anuale etc. 
Totodată ea prevede unele elemente co
respunzătoare specificului acestei activități. 
Astfel, salariile cadrelor de conducere ale 
unităților de cultură sînt diferențiate pe 
cinci, categorii ținînd seama de volumul, im
portanța și complexitatea activității ce o des
fășoară.

Q dată 
rizare se 
salariilor 
cu cele ale salariaților cu funcții 
parabile din alte ramuri. Astfel,

cu aplicarea noului sistem de sala- 
asigură și corelarea mai bună a 
lucrătorilor din sectorul culturii 

salariaților cu funcții com- 
', sala

riile directorilor din cămine culturale, 
proveniți din rîndul cadrelor didactice trans
ferate din învățămînt, sînt majorate în me
die cu 17,8 la sută, asigurîndu-li-se astfel un 
salariu .corelat cu cel ăl cadrelor didactice 
care își desfășoară activitatea în învăță
mînt.

La unitățile de cultură cu activitate com
plexă unde se desfășoară și o muncă de 
cercetare științifică se permite utilizarea, în 
cazuri justificate, a funcțiilor și salariilor ta
rifare aprobate pentru personalul de cerce- 

, tare științifică.
Potrivit prevederilor, hoțărîril sg mențin in; 

demnizații și tarife pentru oamenii de. știi Si
tă, artă, cultură și. cadre didactice care, pe 
lingă funcția lor de bază. îndeplinesc 
de conducere în universități populare 
mine culturale.

în scopul stimulării lucrătorilor din 
țile de cultură pentru obținerea unor 
tate deosebite în activitatea lor, li se acor
dă gratificații anuale. De acest avantaj poa
te beneficia și activul obștesc care contri
buie la realizarea de către instituțiile res
pective de venituri peste cele planificate din 
manifestări cultural-artistice. De asemenea, 
directorii de cămine culturale care au un a- 
port important în difuzarea filmului în me
diul rural pot beneficia în continuare și de 
premii din încasările peste plan.

Introducerea noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor lucrătorilor din unități
le de cultură reprezintă un puternic factor 
mobilizator în perfecționarea și creșterea e- 
ficienței activităților cultural-artistice, în va
lorificarea multiplelor posibilități pe care le 
au diversele instituții în vederea ridicării 
gradului de conștiință și a nivelului de cul
tură al tuturor cetățenilor țării noastre.

*

Printr-o altă hotărîre a Consiliului de Mi
niștri s-a aprobat experimentarea noului sis
tem de salarizare și majorarea salariilor, tot 
cu începere de la 1 februarie 1970, în uni
tățile de justiție, procuratură și arbitraj.

Hotărîrea prevede majorarea în medie cu 
15 la sută a salariilor lucrătorilor din instan
țele judecătorești, unitățile județene și lo
cale de procuratură, notariatele de stat și din

unitățile interjudețene de arbitraj. De 
ceastă creștere ă salariilor beneficiază 
proape 7 400 de salariați, ale căror venituri 
anuale sporesc cu aproximativ 20 milioane 
lei.

Salarizarea lucrătorilor din justiție, procu
ratură și arbitraj se face pe baza principii
lor aplicate și în celelalte ramuri .ale eco
nomiei naționale, adaptate la particularită
țile acestui sector. O dată cu aplicarea noii 
salarizări se înlocuiește remunerarea pe gru
pe de vechime a judecătorilor, procurorilor 
și notarilor cu încadrarea pe funcții cu gra
dații. Spre deosebire de vechiul sistem, în 
care trecerea la un salariu tarifar superior 
în cadrul aceleiași funcții se făcea din cinci 
în cinci ani, prin noul sistem, acordarea gra
dațiilor se face din trei în trei ani fiind con
diționată și de aptitudinile personale, pre
cum și de calitățile profesionale dovedite în 
muncă. Astfel, cîștigurile celor care acti
vează In aceste domenii sint nemijlocit le
gate de modul în care fiecare salariat își în
deplinește atribuțiile stabilite.

Totodată, salariile tarifare ale personalului 
de specialitate' au fost mai bine corelate cu 
cele ale unor funcții similare din alte ramuri 
de activitate.

Ca și în celelalte sectoare de activitate, 
personalul din aceste unități beneficiază 
sporul pentru vechime neîntreruptă și 
gratificații anuale.

Aplicarea noului sistem de salarizare 
majorarea salariilor vor constitui pentru per
sonalul din justiție, procuratură, notariate și 
arbitrajul de stat un nou imbold pentru în
tărirea conștiinciozității în muncă și simțu
lui de răspundere în îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, pentru sporirea contribuției sale 
la apărarea consecventă a legalității socia
liste.

(Agerpres)
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La plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—13 decembrie anul 
trecut s-a cerut Ministeru
lui Transporturilor ca, îm
preună cu ministerele bene
ficiare, să ia măsuri ener
gice pentru a curma nea
junsurile existente în or
ganizarea și desfășura
rea transportului pe calea 
ferată, in folosirea parcu
lui de mijloace teh
nice de care acesta dispu
ne. Pe baza indicații- . 
lor plenarei, este în curs 
de elaborare un program 
eșalonat, cuprinzînd măsuri 
pentru utilizarea cît mai 
rațională a vagoanelor, 
creșterea capacității de în
cărcare și descărcare a . 
mărfurilor la marile uni
tăți economice, dotarea a- 
cestora cu mijloace de me
canizare.

In cadrul acestui pro
gram de măsuri se înscrie 
și îmbunătățirea planului 
desfășurător al transportu
lui de mărfuri pe calea 
ferată, defalcat pe mi
nistere și pe trimestre, 
aflat acum în faza de 
definitivare. Această fa
ză se prelungește însă, 
deoarece ■ propunerile fă
cute de Departamentul 
căilor ferate din Ministe
rul Transporturilor, în ce 
privește volumul mărfu
rilor de transportat trimes
trial — determinat pe baza 
capacității parcului de va
goane exis'tent — nu con
cordă nici 
solicitările 
conomice. 
cazurilor, 
consiliile 
țene pretind ’ pentru 
mestrul I al anului un 
volum mai mic de trans
port decît cel propus 
de calea ferată. în ciu
da unui eventual argu
ment că timpul este nefavo
rabil în lunile de iarnă, în
trebăm pe tovarășii din Mi
nisterul Construcțiilor In
dustriale — care au de 
executat în trimestrul I un 
volum de lucrări de con- 
strucții-montaj de peste 20 
la sută din total — cum 
cred că este posibil un 
transport judicios de măr
furi cînd solicită pentru 
această perioadă doar 12.1 
la sută din volumul anual 
de transport al acestui mi
nister ? Considerăm că re
partizarea pe trimestre a 
transportului de mărfuri 
este o problemă care soli
cită ministerelor să ia în 
calcul nu numai necesitățile 
lor stricte, ci și posibilități-

le economiei naționale. Sînt. 
oare perisabile — nu pot fi 
depozitate, în cel mal râu 

, caz, dacă nu se folosesc
imediat — produsele de ca
rieră, tovarăși din organi
zațiile de construcții ?

întrebarea se cuvine 
tent analizată 
de resort din 
ter, ca și din 
ale economiei

trimestrului II și pentru 
suprasolicitarea acestuia 
în restul timpului. Din a- 
cest motiv, în ultimele luni 
ale anului unele cereri de 
transporturi nu mai pot fi 
satisfăcute sau sint îndepli
nite cu întîrziere. afectînd 
activitatea productivă.

— Care este soluția a- 
cestei probleme ?

— Eșalonarea mal pidi-

vagoane. Un recent exem
plu este semnificativ în a- 
cest sens. Ministerul Pe
trolului a solicitat Mi
nisterului Transporturilor, 
pentru zilele de 7, 8
și 9 ianuarie a.c., un 
număr sporit de vagoane — 
circa 600 zilnic — pentru 
deservirea noilor instalații 
de la Rafinăria Pitești 
Calea ferată a început să 
le maseze - spre destinația 
dorită Ministerul Petro
lului însă a cerut apoi 
anulări pentru jumătate din 
numărul vagoanelor, iar în 
ziua de 7 ianuarie nu 
era încărcat din disponi
bil, pînă la ora 17, nici un 
vagon de produse albe și 
numai 103 vagoane pentru 
păcură. Situația s-a repe
tat aproape aidoma și în 
zilele următoare. Urma
rea ? Vagoanele imobiliza
te la Rafinăria Pitești au 
generat o restanță în bași- 
nul Ploiești de 80 cisterne 
pentru motorină și în re
gionala Galați de 262 cis
terne.

Exemplul 
constituie o 
evidențiază 
practică din partea unită
ților beneficiare. Anulările

pe departe cu 
ministerelor e- 

în majoritatea 
ministerele și 

populare jude- 
tri-

vează sistemul aglomerării 
transporturilor spre sfîrșit 
de an și de trimestru.

în discuția avută cu tov. 
lng. Alexandru Filioreanu, 
adjunct a] șefului Departa
mentului căilor ferate din 
Ministerul Transporturilor, 
ăm abordat tocmai proble
ma măsurilor care se im
pun pentru îmbunătății ea 
ritmicității tfansporturilor.i

— Este drept — ne-a 
spus e' — în urma investi
țiilor făcute de- stat, par
cul de vagoane este în 
creștere, fiind în orice caz 
mai mare la sfîrșit de an 
decît în primul trimestru 
Acesta nu este însă un ar
gument pentru folosirea 
lui mult sub posibilități, în- . 
cepînd din primul trimes
tru și pînă spre mijlocul

de aprovizionare pen
tru construcții (I.A.C.) 
de pe lîngă Consiliul 
popular al municipiu
lui București. Aceasta, 
la rîndul ei, vinde ar
măturile. întreprinderi
lor de construcții din 
raza Capitalei. Efectiv 
numai I.A.C. face ofi
ciul de a ridica marfa 
din depozit și de a o 
transporta și distribui 
potrivit necesităților 
consumatorilor finali i 
șantierele. Pentru „os
teneala1* de a factura 
și refactura produsele, 
Baza 1 și I.A.M.B. își 
rețin un comision de 5 
la sută din preț. Se 
justifică oare econo
mic un atare sistem 
care complică inutil 
circulația produselor ?

7

în calea directă a 
mărfii de la producă
tor la beneficiar exis
tă, într-o serie de ca
zuri, anumite „barie
re", denumite - curent 
unități de aprovizio
nare și desfacere. Ar
măturile pentru insta
lațiile sanitare, 
pildă, fabricate 
UREMOAS

• rești, sînt 
te“ — formal — 
de Baza 1 a M.I.C.M. | 
în realitate, ele ră- 
mîn tot în depozitul 
din incinta întreprin
derii producătoare în
treprinderea de apro
vizionare a municipiu
lui București (I.A.M.B.) 
le cumpără „scriptic" 
de la această bază și le 
facturează mai depar
te către întreprinderea

și schimbarea destinației 
transporturilor reprezintă, 
în unele cazuri, 20—30 la 
sută din solicitările unor 
întreprinderi sau minis
tere. Numai în luna de
cembrie, anul trecut, din- 
tr-un volum total de 
încărcare de circa 231 000 
tone marfă — în zona 
Regionalei C.F.R. Galați 
— Ministerul Industriei 
Metalurgice a anulat sau 
schimbat destinația a circa 
95 000 tone ----
Ministerul
Industriale, dintr-un vo
lum total de transport de 
circa 136 000 tone, a anulat 
sau schimbat destinația la 
circa 100 000 tone de măr
furi. Este drept., s-au plă
tit unele penalizări căilor 
ferate, dar ce folos; situa
ția se repetă în continuare, 
ministerele și întreprinde
rile în cauză nu se sperie 
de anulări și de consecin
țele lor. Este clar. deci, că 
penalizările nu sînt luate în 
considerație, nu obligă la 
respectarea planului de 
transport. în plus, chiar și 
asupra penalizărilor pri
mează adeseori cauzele „o- 
biective", care te anulează.

Ce sînt oare aceste cau
ze „obiective" care, evi
dent, împiedică realizarea 
planului de transport ? 
Cihe le.dă atributul de ,,o- 
biective"? Paradoxal, dar 
unitățile de transport — 
care se plîng prin numeroa
se ’ adrese telefonice ” 'său 
scrise trimise la întreprin
deri" ' pentru : herespectarea' 
programării vagoanelor — 
avizează asupra obiectivi
tătii acestor cauze. înseși 
reglementările in vigoare 
facilitează acest lucru. Ele 
prevăd, spre exemplu, că 
sînt scutiți de penalizările, 
pentru neexecutarea planu
lui de transport acei bene
ficiari la care încărcarea 
mărfurilor nu s-a putut e- 
fectua din motive de forță 
majoră, ca incendii. înză- 
peziri, . inundații etc. A- 
ceastă clauză este cel mai 
des invocată de întreprin
deri. chiar dacă 
este alta.

Investigațiile 
noastre au pus în evidență 
doar cîteva fenomene. , cî- 
teva anomalii care gene
rează utilizarea nerațională 
a capacității de transport 
pe calea ferată. Programa
rea defectuoasă a transpor
turilor, anulările de vagoa
ne, schimbarea destinației 
acestora sînt practici neeco
nomice, la care trebuie să 
se renunțe definitiv. Spiri
tul de prevedere, calculul 
de optimizare, metodele 
moderne de programare 
trebuie să devină instru
mente de lucru în organi
zarea transporturilor de 
materii prime și produse.

Dan POPESCU

• Tocători do foraje
marfă, iar 

Construcțiilor,

care toacă bani.'..cioasă a programului de 
producție al unităților eco
nomice, asigurarea ritmi
cității fabricației și a desfa
cerii produselor sînt con
diții esențiale în acest 
scop. Este nevoie, totodată, 
de organizarea mai rigu
roasă a circuitului materii
lor prime și produselor pe 
arterele economiei, pentru 
evitarea transporturilor pe 
distanțe lungi și încruci
șate, încă frecvente în pre
zent.

lată, așadar, cerințe asu
pra cărora ministerele, .alte 
organe economice titulare 
de plan de transport vor 
trebui să reflecteze mai 
mult. Să coborîni însă din 
această sferă a transportu
lui feroviar de mărfuri 
spre regionalele de cale fe
rată, stații și întreprinderi 
economice.

Investigat pe regionale., 
volumul de încărcări și 
descărcări de mărfuri pe 
tipuri de vagoane — de ci
ment, petrol’, cocs etc. — 
diferă de la o regională la 
alta și nu se echilibrează 
perfect în județele deser
vite de regionalele C.F.R. 
București, Galați și Deva, 
bunăoară, sosirile de măr
furi sînt mai mari față 
de expedieri. Aceste regio
nale au un excedent total 
de aproximativ 450 009, 
30 000 și, respectiv, 44 000 
vagoane goale anual, în 
timp ce regionalele Crșio- 
va și Cluj încarcă mai 
mult decît descarcă, defici
tul fiind de circa 1 100 și, 
respectiv, 800 .vagoane zil
nic. Acest fenomen deter
mină o transbordare pe dis
tanțe destul de mari a va
goanelor de mărfuri, cu un ’ 
anumit timp înainte de o- 
perațiunile propriu-zise de 
încărcare și descărcare. TJ- 
nitățile de transporturi cau
tă ca transbordările să fie 
efectuate cu cursa plină, 
dar acest lucru nu este po
sibil întotdeauna.

Cît de importantă apare, 
în acest context, respecta
rea unor planuri de trans
port dinainte stabilite 1 Pen
tru că, în caz contrar, va
goanele sînt remanevrate, 
cu pierderi de timp și 
bani, ajungîndu-se adeseori 
la lipsa unui anumit fel de

»o-
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Jubileul (Urmare din pag. I)

Uzinei

diferite sortimente de 
canti-

Uzinele „23 August" din Capitală: Motorul de 700 CP. M-12 la bancul de probe

Multe cooperative a- 
gricole din județul 
Iași, cum sînt cele din 
Probota. Lețcanl, Coz- 
mești, Mogoșești, Roș
eam, Pocreaca și altele 
au. comandat, prin în
treprinderea județeană 
de aprovizionare, tocă
tori de furaje. Aceste 
utilaje au sosit în a- 
ceastă întreprindere, 
dar beneficiarii nu se 
învrednicesc să le ri
dice. Alături de to-' 
cătorile de furaje 
se mai găsesc aci, 
printre altele, o batoză 
de bătut porumb, co
mandată. de coopera
tiva agricolă Vînâ- 
tori-Pașcani, un teasc 
de struguri - pentru 
cooperativa Scheia,

hrănitori și' adăpători 
pentru păsări, cerute 
de cooperativa din 
Costești, o basculă 
pentru cooperativa 
Schitîi-Duca, numeroa
se pluguri de lucrat în 
vii și aparate de stro
pit pentru cooperati
vele agricole Băiceni, 
Cosmești, Mironeasa 
și altele Valoarea to
tală a acestor utilaje 
se ridică la peste 2 
milioane lei. Tocăto- 
rile n-au ajuns încă 
să mărunțească furaje. 
Dar toacă... bani, de
oarece banca aplică 
penalizări întreprinde
rii care le-a comandat 
și achitat. De ce nu 
celor care nu ridică a- 
cest'e utilaje 7

• Vorînsămînța

neglijență ?
Deși sîntem la în- 

,ceput de februarie, 
primăvara este pe a- 
proape. Meteorologii 
chiar dau a se înțe
lege că, în acest an, 
lucrările agricole în 
cîmp vor începe mai 
devreme. Cei harnici 
se pregătesc asiduu. 
La laboratorul pen
tru controlul semințe
lor din Oradea șjnt a- 
duse în aceste zile pro
be din semințele 
care urmează să fie 
însămînțate în pri
măvară. De la '.coo
perativele agricole se
mințele sosesc cu țî- 
rîita. Pînă la aceas-

tă dată, numai 12 din 
ele — Mădăras, Bo- 
rod, Sîntimbreu, Oșor- 
hei. Belfir, Tarcea etc.
— au adus la analize 
probe de semințe. Ce
lelalte stau și așteaptă 
ca primăvara să bată 
la ușă. Și atunci, con
form obiceiului, vor 
da buzna cu sefriințele 
la analiză.Cum sînt 123 
cooperative, este ușor 
de închipuit că cereri
le lor nu vor putea fi 
satisfăcute cu. prompti
tudine. Atunci ce vor 
pune în pămînt ? Poa
te vor îngropa o dată, 
pentru totdeauna lipsa 
de prevedere.

© Imobilizări eterne ?

metalurgice

din Bacău
Colec- 

a sărbă- 
aici erau

•
BACĂU (corespondentul „Scînteii) i 

tivul Uzinei metalurgice din Bacău 
torit 50 de ani de existență. în trecut, 
niște ateliere de tucerie, mici, întunecoase
și insalubre ; azi, uzina a devenit o unitate mo
dernă, înzestrată cu utilaje de înaltă tehnicitate, 
care își aduce contribuția la creșterea avuției 
naționale. La ora actuală, în numai trei zile se 
realizează întreaga producție ce se obținea în 
anul 1948 ; această producție înseamnă utilaje 
pentru industria petrolieră și alimentară.

La adunarea jubiliară ce a avut loc cu acest 
prilej au luat cuvîntul directorul uzi
nei, reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai forurilor de resort. Parti- 
cipanții la adunare au adoptat cu entuziasm și 
însuflețire o telegramă adresată C.C. ĂL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spline printre altele i „Ne angajăm ca 
în acest an să obținem în plus față de preve
derile planului o producție-marfă în valoare de 
1 milion lei, să sporim productivitatea 
cu 1 Ia sută față de plan, să realizăm o 
mie de 157 tone de metal, să livrăm Ia 
peste prevederi produse în valoare de
lei valută. Totodată, ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru a pune în funcțiune, Ia 
termenul stabilit, noua fabrică de vane, cu o 
capacitate anuală de 20 000 tone piese turnate."

muncii 
econo- 
cxport 
120 000

timent va asigura mari cantități din 
același produs, uniforme din punct 
de vedere calitativ. Se înțelege că 
specializarea fermei pe unul din ti
purile descrise nu exclude posibili
tatea ca în practică să se realizeze 
produse și pentru alte destinații de
cît cea de bază. De exemplu, f_. 
mele care realizează produse 
tru export și unde în mod 
rezultă unele cantități 
respund din punct de 
tativ, ele vor fi date 
prelucrare, fie pentru 
stare proaspătă.

Dacă la cele arătate 
faptul că au fost luate măsuri 
vederea asigurării mijloacelor teh- 
nico-materiale și financiare nece
sare organizării producției, iar acum 
adunările generale din cooperativele 
agricole dezbat și aprobă constitui
rea fermelor, se poate spune că a fost 
creat cadrul organizatoric necesar 
bunei desfășurări a activității în le
gumicultura. Esențial este ca acum 
să se depună toate eforturile în ve
derea asigurării producției de legu
me din acest an. Și trebuie spus 
că măsurile tehnice și organizatorice 
luate de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și direcțiile agricole 
județene s-au soldat cu unele rezul- 

''tate bune. Pînă la această dată au 
fost identificate toate terenurile care 
urmează a fi cultivate cu legume 
și s-a stabilit planul de producție 
pentru fiecare din cele 700 ferme. 
A fost organizat, de asemenea, un 
instructaj cu toți șefii de fermă în 
care s-au dezbătut principiile de or
ganizare și tehnologiile noi de cul
tivare a legumelor. Acum, toate e- 
forturile sînt îndreptate în direcția 
amenajării de răsadnițe și solarii, 
asigurării semințelor, pregătirii uti
lajelor de irigat și efectuării altor 
lucrări de care depinde producția de 
legume din acest an. Deși au fost 
obținute rezultate mai bune decît 
în ceilalți ani în ce privește desfă
șurarea acestor acțiuni, se constată,

fer-
pen- 

normal 
care nu co- 
vedere câli- 
fie pentru 
consum în

se adaugă și.
în

totușî, unele deficiențe, care vor tre
bui înlăturate în timpul cel mai 
scurt de către organele agricole ju
dețene și de către conducerile coo
perativelor- agricole.

Problema cea mai importantă la 
ordinea zilei o constituie asigurarea 
răsadurilor necesare plantărilor îp 
cîmp sau în solarii. în acest scop 
urmează ca pe lîngă răsadnițele 
vechi să se amenajeze altele noi în 
suprafață de 142 hectare. Or, pînă

Arad, Brăila, Dolj, Prahova, Timiș, 
Vrancea De asemenea, din cele 
1 430 hectare solarii vechi au fost 
reparate numai 628 hectare. Este 
necesar ca în cooperativele agri
cole în care construirea răsadnițelor 
și a solariilor a întîrziat să fie luate 
măsuri urgente în vederea grăbirii 
acestor lucrări. Acum nu se mai 
poate motiva rămînerea în urmă 
prin lipsa de materiale. Acestea au 
fost asigurate în cantități îndestulă-

Fermele
agricole
ss

pe data de 26 ianuarie se realizaseră 
numai 42 hectare. Că se putea face 
mai mult o dovedesc rezultatele 
cooperativelor agricole din județele 
Ilfov și Tulcea care au terminat 
această lucrare. Construirea de ră
sadnițe noi este întîrziată îndeosebi 
în județele Mehedinți, Teleorman, 
Cluj, Ol.t, Gorj și altele, care n-au 
realizat nici 10 la sută din preve
deri în construirea de solarii noi. 
din planul de 600 ha au fost exe
cutate 163 ha. Este adevărat că acest 
lucru constituie o realizare față de 
ceilalți ani, cînd amenajarea de so
larii începea abia în luna februarie. 
Ținînd seama că materialele și do
cumentațiile tehnice au fost asigu
rate din vreme, la această dată, 
construirea de solarii putea fi 
mult mai avansată. într-un ritm cu 
totul nesatisfăcător se lucrează în 
cooperativele agricole din județele

toare. Neajunsul este că multe coo
perative întîrzie preluarea și trans
portul lor din bazele de aprovizio
nare.

Paralel cu amenajarea răsadnițe
lor trebuie să se facă și însămînța- 
rea lor eșalonată cu soiurile ce se 
vor cultiva. Din prevederile pe luna 
ianuarie de 225 500 mp răsadnițe 
s-au însămînțat numai 138 500 mp, lu
crările fiind întîrziate mai ales în 
cooperativele agricole din județele 
Galați. Gorj, Maramureș, Alba, Bo
toșani. Vaslui, Dîmbovița. Ținîndu-se 
seama de neajunsurile care au exis
tat anul trecut în ce privește asigu
rarea cantitativă și calitativă a 
răsadurilor, această problemă tre
buie să fie privită cu mai multă răs
pundere de cadrele de conducere ale 
unităților agricole, de specialiști și 
de către direcțiile agricole.

Realizarea suprafețelor propuse a

se' cultiva eu ... ... ___
legume necesită asigurarea ... . 
tăților necesare de semințe. E ade
vărat că la morcovi; pătrunjel și 
castraveți cornișon nu au fost asi
gurate cantități suficiente de semințe 
și de aceea vor trebui folosite chib
zuit cele care există. Dar chiar și 
cantitățile de semințe . de legume 
care au fost asigurate încă n-au 
fost ridicate de către unitățile 
agricole Este Vorba în special 
de speciile timpurii : varză, co
nopidă, gulioare, tomate hibride. 
Direcțiile agricole trebuie să ia 
măsuri ca toate semințele de 
legume să ajungă în timpul cel mai 
scurt în unitățile cultivatoare.

Măsurile luate în vederea perfec
ționării activității în legumicultura 
— crearea de ferme specializate la 
conducerea cărora se află specialiști 
cu studii superioare - vor duce la 
rezultate corespunzătoare cu con
diția ca, încă de pe acum, să se lu
creze în mod organizat și toate ac
țiunile să se desfășoare pe baza pla
nurilor de măsuri întocmite. După 
cum s-a văzut, unele acțiuni sînt 
întîrziate.

Pentru succesul deplin al acestei 
acțiuni se impune deci ca o necesi
tate de prim ordin ca membrii con
siliilor de conducere, direcțiile a- 
gricole, toate departamentele care 
concură la această importantă ac
țiune să-și îndeplinească cu promp
titudine sarcinile ce le rdvin. Se cere 

în fiecare județ, să se pro- 
toate cantitățile de legume 

au fost stabilite și sînt nece- 
consumului local, să nu se ba- 
pe aducerea acestor produse din 
județe. De aceea, trebuie să 
acorde importanța cuvenită 

lucrări în parte, înce-

La sfîrșitul andini 
trecut, uzina „7 Noiem- 

'brie“ din Craiova avea 
un împrumut restant 
de 3,8 milioane . lei. 
Cauza > existența (Ia 
acea dată) în această 
întreprindere construc
toare; de mașini a u- 
nor importante stocuri 
ce depășeau normati
vul aprobat : 1,3 mili
oane lei reprezentau 
imobilizări în materii 
prime și materiale. 
Alte 2 milioane lei 
erau produse finite 
imobilizate, în prin
cipal, ca urmare a ne- 
ritmicității producției, 
în fine, 500 000 lei se

investiseră în obiecte 
de inventar, al căror 
volum depășea nece
sitățile perioadei res
pective.

Nu se poate spune 
că âceastă uzină cra- 
ioveană nu a între
prins nimic pentru li
chidarea imobilizări
lor. S-au făcut planuri 
de măsuri, dar ele au 
rămas pe hîrtie... Deci, 
nimic nu s-a schimbat 
în bine. Pe cînd trans
formarea 
ducerii 
în ce 
blemele 
ale activității de pro
ducție ?

ca, 
ducă 
care 
sare 
zeze 
alte 
se
fiecărei 
pînd de la aprovizionarea cu mate
riale și semințe pînă la recoltarea și 
valorificarea produselor. In acest fel 
se va putea asigura o recoltă spo
rită de legume, care să contribuie la 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu aceste produse.

opticii con- 
întreprinderii 
privește pro- 

financiare

® Virtejul hîrtiilor

duc 
pri
ci... 
per-

Create de curînd, 
unele dintre noile 
centrale industriale 
și-au început activita
tea sufocînd întreprin
derile din subordine 
cu un tir continuu de 
adrese și cereri de si
tuații. De pildă, Com
binatul de piele și în
călțăminte nr. 3 Sibiu, 
care impulsionează ac
tivitatea fabricii „Că
prioara" din Sebeș, 
punînd să lucreze in
tens nu benzile de fa
bricație — acestea 
lipsă de materie 
mă și materiale — 
dactilografele și 
sonalul tehnico-admi- 
nistrativ, încărcat cu 
întocmirea de situații 
și adrese. înainte de 
constituirea combina-

tului, fabrica trimitea 
Ministerului Industriei 
Ușoare, decadal, o si
tuație cu privire la li
vrările la fondul pie
ței. Acum se trimit 
combinatului, tot deca
dal, dotiă asemenea 
situații, care sînt apoi 
înaintate ministerului 
Numărul convorbirilor 
telefonice ale fabricii 
s-a dublat în acest 
răstimp. Serviciului de 
contabilitate ti. sînt so
licitate în plus de că
tre combinat patru si
tuații, iar serviciului 
plan-producție — 5 si
tuații Oare prin miș
carea hîrtiilor își în
deplinește atribuțiile 
Combinatul de piele și 
încălțăminte nr. 3 Si
biu ?
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de du- 
serial : 
— pro- 
sovieti-

Ion T. RADU 
director general in Ministerul

Învâfâmîntului

Exemplul

Prelungirea duratei învățămîntului 
obligatoriu care a c.ondus la crearea 
școlii generale de 10 ani, cu obiective 
și sarcini multiple și complexe, nece
sitatea corelării sale cu școlile post- 
generale, precum și cerința perfec
ționării continue a activității școlare 
de toate gradele au făcut necesară 
îmbunătățirea normelor de organi
zare și funcționare a școlilor,, pe 
temeiul prevederilor Legii învă
țămîntului și al Statutului persona
lului didactic. Tn acest scop, Minis
terul învățămîntului a elaborat și pus 
recent în aplicare un nou Regulament 
al școlii generale, urmînd ca în scurt 
timp să definitiveze și să pună la 
dispoziția unităților de învățămînt 
respective un regulament al liceului 
de cultură generală și altul al insti
tuțiilor preșcolare.

întemeiat pe principiile de bază ce 
decurg din Directivele Congresului 
al X-lea al partidului, referitoare la 
perfecționarea activității în toate 
sectoarele vieții sociale, la întărirea 
conducerii colective și lărgirea atri
buțiilor conducerilor unităților, noul 
Regulament al școlii generale con
semnează întărirea rolului conducă
tor al consiliului profesoral, ca organ 
colectiv, și al directorului școlii, față 
de întreaga activitate a școlii și răs
punderea lor pentru rezultatele ob
ținute în instruirea și educarea ele
vilor. In acest sens, funcția de con
ducere a școlii implică atribuții și 
responsabilități sporite pentru orga
nizarea procesului instructiv-educa- 
tiv, precum și în direcția controlu
lui, îndrumării și aprecierii muncii 
profesorilor. Directorul școlii răspun
de de întreaga activitate instructiv- 
educativă și administrativ-gospodă-

intr-o expoziție
(Urmare din pag. I)
eeeași măsură subscriu, prin cîte- 

■va teme, la acest act și Bandac și' 
Piliuță. E evident că avem de-a face' 
nu numai cu cinci artiști autentici, 
dar și cu cinci intelectuali care își 
înțeleg și care înțeleg datoria artis
tului adevărat, care n-au sărit cu 
prăjina peste istoria artei, pentru a 
se cocoța dinți -odată în nu știu ce 
cuiburi supra-abstracte, ci care își 
manifestă originalitatea după ce au 
asudat printre clasici, după ce s-au 
cutremurat în fața formelor perfec
te și a întîlnirii perfecte dintre cu
lori, după re au aruncat pînze după 
pînze și forme după forme, repe- 
tînd poate cu alte cuvinte ce spunea 
cîndva Giacometti : „dar eu nu fac 
capete, eu încerc să fac capete, și 
cînd voi reuși unul, voi fi artist".

Nu pot, și nu voi crede niciodată, 
că există un alt criteriu mai adevă
rat în aprecierea unei opere decît 
emoția sinceră a celui care ia con
tact cu opera respectivă. Restul, 
cred eu, e snobism, bravadă, teribi
lism, insultă. Mă refer în special la 
arta plastică. A face să-mi placă* 
altfel decît prin emoție un tablou 
șau o sculptură mi se pare împotri
va legilor firii. A cere să se desci
freze prin algebră complicată valoa
rea unei picturi mi se pare chiar 
mai mult decît a obliga pe cine
va, prin bici, să cadă în genunchi în 
fața aceleiași picturi, Tirania prin 
snobism sau bici tot tiranie se chea
mă și este. La urma urmei, prima 
e mai rușinoasă.

Expoziția care mi-a dat satisfacții 
de un cu totul alt ordin este, dim
potrivă, asemeni unei plimbări, fără 
constrîngeri, fără îngrădiri. E o 
plimbare în libertate, care se tră
iește prin emoții, prin realizarea 
unui contact sincer cu ceea ce vezi. 
Desigur, gustul te poate opri mai 
multă vreme în fața creațiilor unu
ia sau altuia dintre cei cinci artiști. 
Poate șă-ți placă unul mai mult de
cît altul. De pildă, unitatea de stil 
și culoare, sau unitatea în realizare, 
în valoare, a picturilor lui Nedel, 
a autoportretului, cu nuanțe și con
tururi care se întîlnesc surprinză
tor, oferindu-se încetul cu încetul, 
și foarte fidel, amintirii ; pînzele va
poroase/ cu culori care se topesc 
unele în altele pe nesimțite, cînd 
blînde, cînd dure, și care saltă înă
untru forme, ca printre unde, pier- 
ztndu-se și ivindu-se iarăși, ca niște 
forme de vis, gata să se sperie și să 
dispară dacă ochii se lovesc de lu
mină ; rafinamentele lui Piliuță, și 
mai ales vibrațiile uimitoare ale al
bului pe alb : zăpadă și nori și fum 
și case, o uimitoare și copleșitoare 
poezie în alb, care se revoltă însă 
în galben, spre forme aproape geo
metrice, pentru a-și găsi culorile și 
parcă destinul într-un alt, excepțio
nal, autoportret ; apoi sculpturile 
lui Foamete, un artist care caută în 
diversitatea materialului plastic du
ritate, limpezime, gingășie, perfec
țiune și sinteză ; și în sfîrșit, sus, 
din păcate lipsind acele uleiuri de 
mare frumusețe, desenâle lui Baciu : 
aproape toate sugerînd, aproape toa
te chemîndu-te să le împlinești, prin- 
tr-o exclamație, printr-o mîngîiere, 
și printre ele o pianistă timidă, par
că ascunzîndu-și sunetele în clape, 
apoi pictorul și soția lui, ascunzîn- 
du-se parcă și ei în pete albe de sin
ceritate. Desigur, gustul te poate 
opri în fața unuia sau altuia din
tre artiști, dar peste toț predomină 
emoția, îneîntarea, farmecul, parcă 
pentru a ni se fortifica ideea veche 
și mereu redescoperită . că această 
artă nu poate fi decît frumoasă

Sînt cinci artiști în această expo
ziție, cinci prieteni care se — 
sînt tineri, cinci îndrăgostiți 
me și culori, cinci oameni 
care simt frumuseți, dureri 
punderi, care-și prelungesc 
Ie în daltă și penel, pentru a 
fiecare pînză, în fiecare formă, o 
parte din adevărul lor.

rească desfășurată în școală, asigu- 
rînd aplicarea prevederilor Legii în
vățămîntului, a planurilor de învă
țămînt și a programelor școlare, a 
regulamentelor și instrucțiunilor or
ganelor superioare.

Totodată, directorul școlii este de
finit ca o verigă importantă în siste
mul de îndrumare și control a activi
tății personalului didactic. Regu
lamentul prevede îndatorirea sa de a 
asista, săptămînal, la 6—8 lecții sau 
alte activități desfășurate cu elevii 
și de a valorifica periodic în consi
liul profesoral sau în cadrul colec
tivelor de catedră constatările 
făcute, dreptul de a face aprecieri 
asupra activității fiecărui cadru di
dactic, pe care le supune dezbaterii 
și aprobării consiliului profesoral în 
vederea acordării gradațiilor. în în
deplinirea sarcinilor ce-i revin, di
rectorul se bazează pe sprijinul larg 
al consiliului profesoral și își desfă
șoară activitatea sub controlul și în
drumarea organizației de partid, co
laborează cu organizația sindicală, cu 
organizația U.T.C. și cu comandantul 
unității,de pionieri.

Regulamentul precizează faptul 
că, în școală, consiliul profesoral, ca 
organ colectiv de conducere, elabo
rează și ia hotăriri in problemele fun
damentale ale activității colectivului: 
dezbate și definitivează planul de 
activitate al școlii, dezbate proble
mele principale ale perfecționării ac
tivității instructiv-educative, progra
mul manifestărilor educative în.toc- 
mit în colaborare cu organizațiile 
de tineret, inițiază, acțiuni de perfec
ționare a personalului didactic, de 
extindere a .experienței pozitive. El 
este conceput ca un organism viu, 
care intervine la timp cu măsuri co
respunzătoare cerute de problemele 
curente ce se iveăc în viața școlii ; 
de regulă, ședințele sale se țin o dată 
pe lună. Hotăririle consiliului profe
soral sînt obligatorii pentru conduce
rea școlii, pentru tot personalul di
dactic, eventuale divergențe dintre 
director și consiliu urmînd să fie 
luționate de inspectoratul școlar.

Un loc important tn cuprinsul 
gulamentului îl ocupă normele 
organizare și funcționare a școlii 
nerale. Printre normele prevăzute 
semnalăm posibilitatea funcționării 
unităților de învățămînt general cu 
clasele I—X, I—VIII sau numai cu 
primele patru clase, în funcție de 
mărimea localității și de densitatea 
populației școlare pentru fiecare ci
clu de învățămînt. De asemenea, dat 
fiind caracterul tehnico-practic al 
conținutului învățămîntului, unele 
clase a IX-a și a X-a pot funcționa 
în cadrul unităților de învățămînl 
profesional și tehnic, unde există 
posibilități mai mari pentru efec
tuarea activităților practice și pentru 
o eficientă orientare școlară și profe
sională a elevilor. Pe baza constată
rilor pozitive făcute în ultimii ani în 
unele școli, se prevede ca instruirea 
și educarea elevilor în școlile gene
rale să se realizeze în clase separate 
de băieți și fete ; acolo unde nu e po
sibil, clasele vor fi alcătuite din bă
ieți și fete, cu condiția ca unele ac
tivități (cum sînt cele practice, de e- 
ducație fizică și educație sanitară), 
să se desfășoare pe grupe separate 
de băieți și de fete

Desfășurarea procesului . instructiv 
și educativ reprezintă, cum este fi
resc, un obiectiv de seamă al regu
lamentului. în scopul stimulării inte
resului elevilor pentru munca siste
matică, cît și pentru realizarea unei 
evidențe cît mai 
muncii elevilor 
lor de evoluție,

so-

re- 
de 

ge-

exacte a rezultatelor 
și cunoașterea liniei 
prin noile reglemen-

țări se stabilește ca frecvența notelor 
la examinările orale, pe trimestru, 
pentru fiecare elev să fie în raport 
cu numărul orelor săptămînale ale 
fiecărei discipline; De asemenea, nu
mărul tezelor trimestriale la fiecare 
clasă este corelat cu capacitatea ele
vilor de a lucra independent, sporind 
de la două lucrări trimestriale în 
clasa a V-a și a Vl-a pînă la cinci lu
crări în a X-a Preocuparea pentru 
creșterea exigenței față de munca e- 
levilor, îmbinată cu dozarea raționa
lă a efortului lor, se reflectă și în 
prevederile care reglementează vo
lumul temelor date acasă, al activi
tăților extrașcolare, care trebuie să 
se organizeze în așa fel îneît să se 
asigure elevilor 4—5 jumătăți de zile 
libere pe săptămînă, ca și în limi-- 
tarea participării unui elev la maxi
mum două cercuri și numai la eta
pele unui singur concurs pe an ș.a. 
Considerăm ca importantă prevede
rea potrivit căreia în școala generală 
nu se aprobă, de regulă, reexami
nări. Activitățile în afară de clasă și 
cele extrașcolare concepute ca par
te integrantă a sistemului muncii 
instructiv-educative sînt coordonate 
printr-un program comun întocmit 
de conducerea școlii, organizația de 
pionieri și U.T.C. din școală, pe baza 
consultării corpului profesoral și a 
elevilor.

In. sprijinul îmbunătățirii activită
ții de instruire și educare a elevilor, 
printr-o serie de măsuri se definesc 
formele de activitate metodică și de 
perfecționare a personalului didactic 
în cadrul școlii, urmărindii-se înlă
turarea formalismului ce s-a mani
festat în această direcție. Forul prin
cipal în care se dezbat probleme re-, 
feritoare la desfășurarea procesului 
didactic este consiliul profesoral. De 
asemenea. în școlile cu mai multe ca
dre de aceeași specialitate sau de 
specialități înrudite se constituie co
lective de catedră sub conducerea 
unui profesor cu pregătire temeinică 
și cu mai multă experiență didacti
că. Acolo unde numărul profesorilor 
de aceeași specialitate dintr-o școală 
este prea mic și unde distanțele din
tre școli permit se pot organiza co
lective de catedră cu profesorii de la 
mai multe școli apropiate. Aceste 
colective de catedră se concep ca 
organisme metodice de specialitate 
menite să acorde corpului didactic 
sprijin permanent și operativ în re
zolvarea problemelor concrete ale 
predării obiectului respectiv. Tot 
astfel, pentru îndrumarea profesori
lor în problemele muncii educative, 
se constituie comisia metodică a diri- 
ginților.

Regulamentul acordă, tn mod fi
resc. o deosebită grijă problemelor 
referitoare la condițiile de viață și 
de muncă ale elevilor: modalitățile 
de sprijin material, regimul de func
ționare a căminelor de elevi și a 
cantinelor școlare, asistența medicală 
și educația sanitară a elevilor, mă
surile de protecția muncii, stabi
lind sistemul recompenselor și al 
sancțiunilor. Totodată, se stabi
lesc căile de antrenare a părinți
lor în acțiunea educativă desfășurată 
de școală, formele de colaborare, pre
cum și ale activității comitetelor de 
părinți.

Luînd în considerare particularită
țile activității școlilor de artă, a ce
lor cu program special de educație 
fizică sau sportive, precum și proble
mele specifice învățămîntului gene
ral seral sau fără frecvență, noul re
gulament stabilește, pe lîngă princi
piile comune tuturor școlilor gene
rale, norme de organizare și funcțio
nare a acestor unități.

Generalizînd experiența pozitivă a- 
cumulată în domeniul organizării șl 
funcționării școlii și vizînd aspecte 
multiple ale activității didactice, noul 
Regulament al școlii generale repre
zintă un instrument util unităților 
școlare și un cadru prielnic pentru 
ridicarea nivelului procesului ins- 
tructiv-educativ.

i

Deschiderea emisiunii, 
sultații pentru elevi. Fizică 
(clasa a VIII-a). Tema : Cîm- 
pul magnetic.

8,45 Matineu duminical pentru co
pii șt tineretul școlar. Tpatru 
pentru copil : „Feciorașul 
codrilor- — adaptare după 
romanul Iul Victor Eftimiu. 
Șah, marelui maestru ! Par
tidă de șah prin televiziune 
susținută de Florin Gheor
ghiu. Film serial „Sebastien 
printre oameni" (V). Căută
torii de comori (Țara Oașu
lui).
Ora satului.
Concert simfonic. In pro
gram : Simfonia a V-a de 
Beethoven. Interpretează or
chestra simfonică a Radiote- 
leviziunii. Dirijor : Ioslf Con
ta. Prezintă : Dumitru Bu- 
ghlcl.
De strajă patriei 
Emisiune în limba maghiară.

13.35 închiderea emisiunii de di
mineață.

16.30 Deschiderea emisiunii 
pă-amiază. Film 
„Rîul întunecat" (III) 
ducție a studiourilor 
ce.

17,10 Realitatea ilustrată, 
prins : Maraton pe 
Londra 1856 
Miorița. Muzică ușoară 
Rita Pavone. Opinii materia
lizate ale arhltecțiior danezi. 
Din nou Micky Mouse. Eu
gen Ionescu Intr-o Ipostază 
mai puțin cunoscută. Prin 
canioane. Scurtă întîlnire cu 
mînuitorll de păpuși, pe me
ridianele pămîntulul. Patru 
melodii de muzică ușoară ale 
compozitorului francez Mous- 
takl.

19,00 Telejurnalul de seară. 
19,15 Noutăți cinematografice.
19.30 Fantezia culorilor — film 

varietăți, realizat de studio
urile sovietice.

20.30 Datini șl obiceiuri de lamă 
din Maramureș — reportaj 
filmat.

20,50 Film cu trei stele. „Fascina
ție" cu Gregory Peck șl In
grid Bergman.

22.35 Telejurnalul de noapte. Te
lesport. Cupa mondială — 
Fotbal 1970 (grupa a IV-a).

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I

In cu- 
zăpadă. 

întîlnire cu 
cu

I

vor și 
de for- 
sinceri, 
și răs- 
mîini- 

lăsa în

unei mări reviste
Există reviste a căror înrîurire a- 

supra mișcării literare este decisivă, 
reviste care constituie momente de 
cotitură în evoluția unei literaturi 
și-și, lasă efigia asupra unei întregi 
epoci. Influența lor asupra ansam
blului vieții literare se datorește nu 
atît duratei de apariție (multe din 
ele au avut o existență scurtă) și nici - 
prestigiului unor colaboratori cu no
torietate de mult cîștigată în opinia 
publică. Mai degrabă, atari reviste, 
precum Dacia literară. Convorbiri 
literare, Contemporanul, Viața Româ
nească sau Zburătorul, s-au impus 
din primul moment ai apariției lor, 
fiind conduse și scrise de scriitori 
tineri, talente .puternice însă, călă
uzite de idei înnoitoare, urmărind 
nobilul scop de a primeni mișcarea 
literară a acelui timp și de a o ține 
în pas cu aspirațiile societății, cu 
tendințele creației literare, propu- 
nîndu-și să adîncească sfera de cu
prindere a realității, să descopere 
noi zone de sensibilitate și noi mo
dalități de expresie artistică.

Cînd apărea primul număr al Da
ciei literare, în ianuarie 1840, presa 
românească își făcuse debutul 
și cîștigase o anume experiență dato
rită strădaniilor unor ctitori ca He
liade Rădulescu, Asachi sau Barițiu. 
Curierul românesc. Albina româneas
că și Gazeta de Transilvania, princi
palele ziare de informație din cele 
trei provincii românești despărțite 
prin granițe vremelnice, își desfășu
rau activitatea alături de alte gazete 
sporadice. Concomitent se încercase 
scoaterea unor publicații periodice cu 
caracter cultural-literar. Gazeta Tea
trului Național, organ al „Societății 
Filarmonice", cu precădere preocu
pată de orientarea mișcării noastre 
teatrale în fază incipientă, și Alăuta 
românească, suplimentul Albinei, au 
o existență scurtă ; mai durabile se 
dovedesc Curierul de ambe sexe al 
lui Heliade și Foaia pentru minte, 
inimă și literatură a lui Barițiu. Dar 
aceste ziare și reviste, deși circulau 
în cele trei țări românești. aveau 
totuși un caracter limitat regional. 
Scriitorii rdmâni, angajați în mișca
rea largă de emancipare a națiunii, 
de creare a statului român unitar, 
resimțeâu nevoia unei reviste menite 
a uni eforturile condeierilor de pe 
întreg teritoriul vechii Dacii, de a 
stimula crearea unej literaturi co
mune pentru românii de pretutindeni, 
inspirată din tradițiile și viața aces
tora. O atare publicație își propunea 
a fi Dacia literară. Redactorul ei, 
Mihail Kogălniceanu, în vîrstă de 23 
de ani. dar avînd cîteva cărți publi
cate și experiența conducerii celei de-a 
doua serii a Alăutei românești, ex
punea magistral, în Introducția pri
mului număr, programul revistei. 
Ideea unei reviste care să fie „un re
pertoriu general al literaturii româ
nești", creată de scriitori din toate 
provinciile și care să promoveze o 
literatură originală, expresie a tra
dițiilor și năzuințelor națiunii, era 
afirmată în mod subliniat, concomi
tent cu respingerea vehementă

Prof. univ. D. PACURARIU

imitațiilor, a abuzului de tălmăciri 
devenite „manie primejdioasă", 

vom prigoni cît 
această manie 

a gustului original, 
cea mai prețioasă a unei literaturi", 
avertiza semnatarul articolului pro
gram. „Istoria noastră are destule 
fapte eroice, frumoasele noastre țări 
sînt destul de mari, obiceiurile noas
tre sînt destul de pitorești și de poe
tice pentru ca să putem găsi și noi 
sujeturi de scris, fără să avem pen
tru aceasta trebuință să ne împrumu
tăm de la alte nații". Revista își mai

vom pu- 
ucigătoare 
însușirea

130 de ani 
de ia apariția 

„Daciei literare"

cesUlui de maturizare a literaturii ro
mâne.

Prestigiul și influența exercitată 
de revistă în evoluția literaturii noas
tre au fost determinate de orientarea 
șa programatică, răspunzînd năzuin
țelor societății și culturii românești 
din epocă, de calitatea excepțională 
a scrierilor publicate, precum și de 
varietatea acestor scrieri, grupate în 
corpul revistei, pe secțiuni > opere 
originale (proză, poezii, eseuri) ale 
colaboratorilor, selecțiuni din princi
palele ziare și reviste tipărite în 
limba română (texte de Asachi, He
liade Rădulescu, Barițiu ș.a.), o cro
nică literară și artistică redactată de 
Kogălniceanu și o secțiune intitulată 
„Telegraful Daciei", cuprinzînd știri 
variate din viața literară și artistică 
a celor trei provincii românești. Con
cepută în felul acesta. Dacia literară 
avea într-adevăr un caracter larg re
prezentativ. fiind o tribună de difu
zare și orientare a mișcării literare 
de pe întreg teritoriul locuit de ro
mâni, ea răspunzînd. cum se preciza 
în articolul-program, ..dorinții ca ro
mânii să aibă o limbă și o literatură' 

. comună pentru toți". In revistă a a- 
părut o capodoperă (nuvela „Alexan
dru Lăpușneanu" de Negruzzi), pre
cum și numeroase alte scrieri valo
roase, intrate în patrimoniul clasic 
al literaturii noastre i proză de Ko
gălniceanu, Negruzzi și Alecsandri, 
poezii de Grigore Alexandrescu („A- 
nul 1840") și C. Stamati, fabule de 
Donici. Aproape toate numele de 
prestigiu ale literaturii române din 
acel moment (de obicei ale unor 
scriitori tineri și foarte tineri) erau 
întîlnite în paginile revistei, confe
rind acesteia, în cultura națională, o 
pondere pe care alte publicații ante- . 
rioare nu au avut-o.

Orientarea Daciei literare mergea 
în direcția creării unei literaturi ori
ginale. a unui climat de emulație 
principială în viața literară a țărilor 
române, a realizării unității prin cul
tură. menită a prefața unitatea poli
tică a națiunii Atari năzuințe erau 
sprijinite pe o concepție ardent pa
triotică și democratică, afirmată nu 
numai în articolul program, ci în an
samblul activității revistei. în care 
un Negruzzi făcea elogiul poeziei 
populare, un Kogălniceanu vorbea cu 
căldură despre frumusețea obiceiuri
lor, în legătură cu căsătoria, la sat, 
exprimîndu-și. altă dată. într-un ar
ticol în care pleda cauza literaturii 
naționale și a scriitorilor români 
(„Literatură străină") speranța că 
„poate vor fi odată și pentru noi tim
puri mai fericite", timpuri atît de ar
zător dorite și de Alexandrescu în 
poezia lui străbătută de suflu revolu
ționar publicată în re-vistă. O atare 
orientare prezidează întreaga miș
care literară românească din dece
niile următoare, precum și activita
tea celor mai imoortante reviste lite
rare din epocă (Propășirea, România 
literară, Revista română) care aveau 
să. continue nobilele tradiții ale re-., 
vi'stei de la 1840.

15,30; 18; 20,30, GIU-

DACIA — 8,15—20,30

— 10; 16; 19,30, FLO-

PROGRAMUL II

Seară de teatru : „Ifigenia în 
Taurida" de Paul Everac. In 
distributee : Gina Patrlchi,
Cătălina Plntilie. Victor Re- 
bengiuc, Silviu Stănculescu, 
Octavian Cotescu, Constantin 
Codrescu, Paul Lavric, Lon- 
gin Mărtoiu. s
Filme documentare : „Puii 
tn primejdie", „Mai tare ca 
piatra" — producții ale stu
dioului cinematografic „Al. 
Sahla".
Antologia poeților contempo
rani : Maria Banuș, Virgil 
Carianopol.
Seară de operă. Verdl. Scene 
din operele „Bal mascat", 
„Traviata" șl ,,Othello”. In
terpretează : Nicolae Herlea, 
Magda Ianculescu, Marina 
Crîlovicl, Marla -Săndulescu, 
Lațiislau Konya, Cornel Ft- 
nățeanu. corul șl orchestra 
Operei Române.

22,30 închiderea emisiunii progra
mului II.

propunea să promoveze o critică „ne
părtinitoare" („vom critica cartea, 
iar nu persoana"), să se călăuzească 
de principii morale și să evite moti
vele de scandal, precum și tot ce ar 
putea duce la animozități în viața 
literară întrucît „literatura are tre
buință de unire, iar nu de dîzbi- 
nare"

Evident, programul nu aducea idei 
cu totul noi. Dezideratul evocării 
tradițiilor eroice din istoria țării îl 
exprimase cu decenii în urmă și Bu- 
dai Deleanu, în Prologul Țiganiadei 
sale (e-adevărat, necunoscută la 1840) 
și, numai cu cinci ani înainte, în 
prefața unei traduceri. C. Negruzzi, 
care a scris în acest sens, doi ăni mai 
tîrziu, și poemul istoric Aprodul Pu
rice. Poezia ruinelor, frecventă îna
inte de 1840 la un Cîrlova, Grigore 
Alexandrescu, Heliade Rădulescu sau 
Hrisoverghi. se înseriază aceleiași 
tendințe. Apoi, nu se poate spune că 
lipsea interesul scriitorilor pentru 
peisajul țării, pentru obiceiurile și 
tradițiile naționale. Toate acestea în
să, . cum observa Kogălniceanu, se 
aflau nu o dată umbrite de preo
cuparea exagerată pentru traduceri 
și imitații. Poziția luată de Dacia 
literară și accentul pus pe originali
tate au determinat nu înlăturarea 
traducerilor, ci o selecție mai rigu
roasă a scriitorilor și operelor străi
ne, ă constituit un impuls important 
în dezvoltarea literaturii naționale și 
â marcat, prin ’aceasta, începutul pro-

9;

18: 20,30, FES-

13,30; 16; 18,30;

11,15; 13,30; 16;

0 Cînd se arată cucuveaua: PATRIA
16,30; 19; 21,15.
0 Simpaticul domn R: REPUBLICA —
16; 18,30; 21.
e Via Mala: FAVORIT — 10; 13; 15,30; 
TIVAL - 8,45; 11; 13,15; 16; 18.30; 21.
0 Profesioniștii: VICTORIA - 8.45; 11;
20,45.
0 Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 9;
18,15; 20,45.
0 Călugărița: CAPITOL — 9; 12,30; 16,15; 19,45.
e O șansă dintr-o mie: MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20.30.
© Păcatul dragostei: BUCUREȘTI - 8,30; 11: 15,30: 
16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9,30; 12; 15,30; 18. 20,30, GLO
RIA - 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, TOMIS - 9—15,45 
în continuare: 18.15; 20.30, FLAMURA - 9; 11,15; 16; 
18.15. 20,30.
O Viață dificilă: CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 Fantomas se dezlănțuie: LUMINA — 8,30—16,15 în 
continuare; 18,30: 20,45.
9 Program pentru copil: DOINA — 9; 10.
0 Becket: DOINA — 11,30; 16; 19.30.
0 Tarzan, omul-maimuță: TIMPURI NOI — 9—15 în 
continuare.
0 Preludiu ș! fugă; Legendele Ceahlăului; Performan
țele mișcării; Sidney; Mai tare ca piatra: Mirceștil în 
pastel: TIMPURI NOI — 17—21 în continuare.
0 Urmărirea: FEROVIAR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30. 
0 Taina leului: EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 
20,30, AURORA — 10; 12; 14; 16: 18.15; 20,30.
0 Tn genunchi mă întorc la 
(sala Union) — 12,30; 14,30; 16,30.

0 Femela îndărătnică: ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOA
RE - 15,15; 17.45; 20, FLACARA — 15; 17,45; 20.30.
0 Valea păpușilor: BUZEȘTI — "" 
LEȘTI - 15,30; 18; 20.30.
0 In împărăția leului de argint:
în continuare.
0 Bătălia pentru Roma: BUCEGI
REASCA — 9; 12.30; 16; 19,30, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare; 19,30.
0 Corabia nebunilor: UNIREA — 15,30; 19.
0 Războiul domnițelor: LIRA — 15,30; 18; 20,30.
0 Băieții tn haine de piele: DRUMUL SĂRII — 
17,30; 20
A Winnetou tn Valea morții: COTROCENI — 15,30; 
18. MIORIȚA — 10; 12; 16; 18,15; 20,30.
0 Liniște și strigăt: COTROCENI —-----
0 La nord prin nord-vest: PACEA
q Intr-o seară, un tren: MELODIA 
17; 19; 21.
0 Prieteni fără grai: VOLGA
nuare; 18,15; 20.30.
0 Vă place Brahms?
PROGRESUL — 15.30:
0 Lucia: MOȘILOR — 15,30; 19.

15;

• 20.30.
- 15,30; 19.

— 9; 11; 13; 15;

9,30—16 în contl-

VIITORUL — 15,30; 18; 20,30, 
18; 20,15.

© Filarmonica de stat „George Enescu" (Ia Ateneul 
Român): Concert educativ pentru elevi cu tema : Mu
zica de-a lungul veacunloi — Beethoven — 10,30. Pre
zintă: V. Pop Băleni; (Ia Sala mică a Palatului): Con
cert educativ pentru elevi cu tema: Cultura muzicală 
românească în secolul XX — 10,30. Prezintă: V. Cris
tian: (la Ateneul Român): Concert de muzică populară 
românească susținut de orchestra „Barbu Lăutarii- — 
17; 20. Dirijori: Ionel Budișteanu: Florian Economu.

tine: CINEMATECA

• Opera Română: Scară vieneză — 11; Madame But
terfly — 19,30.
O Teatrul de operetă: Secretul lui Marco Polo — 10.30; 
Prințesa circului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia): 
Altzuna — 10.30; Idiotul — 19.30; (sala Studio)- Părinții 
teribili — 10,30; Travesti — 15.30; Al patrulea anotimp 
— 19,30.
e Teatrul de comedie: Nicnic — 10,30; 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schi
tu Măgureanu): Transplantarea inimii necunoscute — 
10; 15; Strigoii — 20; (sala din str. Alex. Sabia)- Purl- 
cele în ureche — 10; 15; Viraj periculos — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghdru): Othello — 
10; La ciorba de potroace — 15.30: O casă onorabilă — 
19,30; (sala Studio): Enigmatica doamnă „M“ — 10,30; 
Ce scurtă e vara — 16; Anonimul —
O Teatrul Mic: Carlota — 15,30; Tango — 20. 
e Teatrul Gluleștl: Visul unei nopți de iarnă — 10; 
Omul care a văzut moartea — 15: Geamandura — 
19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă": Nota zero la purtare — 10; 
Regele cerb — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Mazcltov ! — 19,30
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Aven
turile lui Plum-Plum — 11; Cabarctislmo — 19.30: (sala 
din str. Academiei): Căluțul cocoșat — 11.
A Teatrul „A. Davila" din Pitești (la Sala Palatului):1 
Ecatcrina Teodoroiu — 10: Evadatul la concert — 17; 
20.
n Teatrul satirtc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy)t 
Cafeaua cu lapte de adio — 19.30; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Nicuță la... Tănase — 11; 19.30.
S Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu": Trei 
fete de măritat — 10; 19,30.
0 Formația de estradă și varietăți a Ansamblului 
Armatei (sala C.C.A.): Cînd se aude o trompetă —

» Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor: Concert de muzică ușoară românească — 11; 20.
e Circul de stat; Mirajele manejului — 10; 16

20.
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D. Popovici — dramaturg
După un bogat număr 

consacrat „Luceafărului" 
poeziei românești, revista 
„Tribuna" oferă cititorilor, 
în numărul din 29 ianuarie, 
o surpriză deosebită — pre
zentarea unei fațete inedite 
a personalității austerului 
om de știință care a fost 
D. Popovici. Cunoscut și 
consacrat în istoria literară 
drept un reputat cunoscă
tor și fin analist al „Ro
mantismului românesc", al 
„Poeziei lui Mihai Emi- 
nescu", al „Ideologiei lite
rare a lui I. Heliade Rădu
lescu" și al „Literaturii ro
mâne în epoca luminilor" 
— fenomene cărora le-a de
dicat studii vaste, ce poartă

aceste titluri — istoricul li
terar transilvănean a as
cuns sub aparențe rigide 
un temperament artistic 
real, ins'uficient cunoscut 
în timpul vieții sale. Dintre 
creațiile lui beletristice, 
„Tribuna" publică comedia 
„aproximativ istorică", „Re
gele din Propontide", piesă 
despre care redactorul-șef 
al revistei clujene, D. R. 
PODescu, afirmă : „O piesă 
în patru acte excepțională. 
Sînt convins că ne aflăm în 
fața unei opere cu nimic 
mai prejos decît teatrul 
așa-zis istoric semnat de 
Camus si Durrenmatt".

de gust, ca „Winnetou tn 
Valea Morții", „Angelica și 
sultanul" și alte filme tip 
„carbaxiri". Aceasta în timp 
ce „Corabia nebunilor" și 
„Viridiana" rulează Ia ci
nematografe cu o capaci
tate de trei ori mai mică 
decît „Republica". Ne. în
trebăm de ce este nevoie 
să stăm la cozi intermina-

bile pentru a intra în po- 
. sesia unui bilet la un spec
tacol cinematografic bun, 
într-o sală neîncăpătoare, 
cînd am putea să vizionăm 
peliculele cu adevărat va
loroase într-o sală mare, 
civilizată, ca „Republica" ?

Mihai MITEA
Cluj

Doi poeți

in Biblioteca „Argeș"..

loan ADAM

Declamații pe adresa

„marelui ecran"

amplă asupra specificului larg cu publicul și critica 
artei tinerilor creatori, aju- să-și diversifice și să-și a- 
tîndu-i printr-un contact dîncească creația.

„Invățămintul

din București in arhive11

Ca iubitor al celei de-a 
șaptea arte, îndrăgesc lite
ratura cinematografică de 
toate genurile. îmi plac fil
mele istorice ca și cele 
psihologice, dar nu-mi 
displac nici filmele de di
vertisment. îndrăgesc, cu 
un cuvînt. tot ce este bun 
și am rezervele mele pen
tru filmele mediocre sau 
slabe. In această ordine de

secît
pelicu- 
progra- 

cinematografele

idei cred că este 
poate de firesc ca 
lele bune să fie 
mate la
cele mai mari ale orașului.
Din păcate, de mai multă 
vreme la Cluj nu se in- 
tîmplă așa Cinematogra
ful ..Republica", cel mai 
mare din municipiu, găzdu
iește filme palide, lipsite

Descoperirea și cultivarea 
talentelor locale au devenit 
obiective permanente ale 
activității oricărei publi
cații. Năzuința firească a 
publicațiilor de a-și împlini 
destinul prin și cu ajuto
rul talentelor locale, de a 
forma din acestea nucleul 
durabil, stabil și cu perso
nalitate, pare să anime de 
la o vreme cu mai multă 
clarviziune și hotărîre 
țiunile unor colective 
dacționale. Prin a ieste 
țiuni, implicînd gust 
tistic, intuiție sigură, 
ziune de perspectivă 
orientarea publicației, 
multe, răbdătoare strădanii 
din partea celor care-și 
asumă asemenea sarcini, 
pot fi mai bine cunoscute 
și valorificate capacitățile tiva revistei „Argeș1 
intelectuale, și. creatoare în 
stare potențială în zona

ac- 
re- 
ac- 
ar-
vi- 
în 
Și

respectivă. Revista Argeș, 
activă și inspirată în ulti
mul timp, a inițiat, înce- 
pînd cu numărul din de
cembrie 1969, într-o for
mulă publicistică intere
santă, o bibliotecă de poe
zie care-și -propune ca nu
măr de număi* să prezinte 
cîte un tînăr poet argeșean 
sau din ținuturile înveci
nate, înlesnindu-le astfel 
întîlnirea cu publicul larg, 
în primele două numere 
sînt prezentați poeții arge
șeni Dan Rotaru și 
Nicolescu, statornici 
boratori de cîțiva 
revistei piteștene. 
lenționăm să discutăm va
loarea artistică a poeziilor 
publicate, mulțumindu-ne 
doar să consemnăm iniția- 

‘ ‘ ‘ „ .1“ care,
prin' caietul său. propune 
cititorului o imagine mai

Otil:a
cola- 

ani ai 
Nu in-

Expoziția „învâțămîntul 
din București în arhive", 
deschisă prin rîvna unor 
cercetători și muzeografi 
de la Arhivele statului, re
învie din filele îngălbenite, 
dar încărcate de semnifi
cații, ale documentelor, 
evoluția sinuoasă. însă me
reu ascendentă a învăță
mîntului bucureștean din 
secolul al XVII-Iea pînă în 
anii noștri.

Materialul arhivistic va
riat, alcătuit din anaforale, 
întărituri domnești cu pe- 
ceți grele, ceasloave și bu
coavne, tabele de școli și 
de institutori, machete de 
clase, fotocopii, portrete' și 
fotografii recompun o vi
ziune de ansamblu cu va
lențe 
școlii.
vedea fotocopia hrisovului 
din 1694 prin care se ho
tăra deschiderea Academiei 
Domnești de la Sf. Sava, 
hrisovul din 1749 a! lui 
Grigore Ghica, domnitorul 
cedispupea ca lefile dăscăli

și 
din. 
do- 
vo-

sugestive a istoriei 
Vizitatorul poate

lor de la școlile greacă 
slavonă să se plătească 
dâjdiile preoților, alte 
cumente de cancelarie

ievodală prin care Con
stantin Racoviță la 1753 și 
Alexandru Ipsilante la 1775 
se interesau de' bunul mers 
al școlilor.

Adevărata epocă de aur 
a școlii românești începe 
în august 1818, cînd vizio
narul cărturar ardelean 
Gheorghe Lazăr, discipolul 
Școlii Ardelene, chema 
prin „înștiințarea către de 
toată cinstea vrednică tine
rime" la trezirea conștiin
ței naționale prin lumina 
învățăturii. Chipul acestui 
patriot și fondator al cole
giului de la Sf. Sava, care 
propovăduia necesitatei 
pentru națiune de a „stu
dia în chiar limba maicii 
sale" deoarece „patriei nu-i 
poate fi totuna măcar ce 
fel de creștere vor primi 
mădularele următoare", al 
discipolilor săi iluminiști 
Eufrosin Poteca și Petrache 
Poenaru, sînt legate de 
smulgerea școlii noastre 
din încleștarea forțelor 
inerțiale. Actele referitoare 
Ia funcționarea primelor 
școli publice : Sf. Spiridon 
cel Nou. Sf Gheorghe 
Vechi, Amzei, foile matri-

cole în care .numelui lui 
Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea îi răspund cele ale 
lui Tudor Vianu, Camil 
Petrescu și Alfred Alessan- 
drescu, sugerează o înlăn
țuire ce dăinuie peste timp. 
Printre manualele expuse 
figurează celebra „Grama
tica românească" din 1828 
a lui Heliade. o „Carte de 
citire," scrisă de Coșbuc, o 
alta de D. D Pătrășcanu, 
„Istoria românilor" de Al.

Xenopol se învecinează cu 
monumentala sinteză epică 
a istoriei noastre scrisă de 
N; lorga, un tratat de chi
mie de C. I. Istrate e alături 
de studii de Săbba Ștefă- 
nescu. Documente, chipuri, 
evocări... Toate acestea sînt 
un omagiu adus unui neam 
însetat de cultură, sete a- 
junsă acum în clipa împli- 

, nirilor.

Georgeta NICULIȚA

De la „Teatrul de hirtie"
la luminile rampei

încă o inițiativă a revis
tei „Argeș". De data aceas
ta ea se adresează drama
turgilor, criticilor și citito
rilor de teatru. în esență, 
revista își deschide paginile 
unor „texte dramatice re
prezentative" din reperto
riul dramatic național. Re
vista își propune, cu con
cursul teatrului „Al. Davil- 
la" din Pitești, să între
prindă o susținută muncă 
de selectare și publicare în 
paginile revistei 
piese de mică 
scrise de autori 
răni români. Mai 
irul din Pitești 
jează că „cele 
piese vor 
rampei pe scenele 
teatru" Deci, o 
mai mult pentru

a noilor 
întindere, 

con tem po- 
mult, tea
se anga- 

mai bune 
vedea lumina 

acestui 
invitație 

autorii

dramatici, o ocupație 
cută pentru redactorii 
specialitate ai revistei, 
zar Ivănescu și Corneliu 
Marcu Deocamdată sar
cina de a deschide seria 
„teatrului de hirtie" revine 
lui Paul Cornel-Chi:ic cu 
piesa „Mă întreb, dar cine 
îmi răspunde?", un debut 
de bun augur, care promite 
noi succese Inițiativa re
vistei _ ar putea contribui 
la animarea creației 
trate, la afirmarea

plâ- 
de 

Ce-

tea- 
unor 

noi dramaturgi, poate chiar 
din rîndul argeșenilor, și ar 
oferi. teatrelor o mai sub
stanțială participare în pro
gramele lor a dramatur
giei românești originale.

Emil VASILESCU
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ș acestuia renumele de altă dată i
5; Noul hotel ,,Palace", renăscut Ș 
S „vîîrt omiilnr nrnsliltri. V a S

I

Ș - factorilor de răspundere ai uzi-

Destinația:.
Leipzig

la uzina „Electroputere"De .........
din Craiova a fost expediat — 
cu destinația Tîrgul internațional 
de la Leipzig — un lot de pro
duse de înaltă tehnicitate. Prin
tre acești veritabili „ambasadori" 
ai tehnicii superioare se numără 
separatorii trîpolari de exterior, 
cu punere la pămînt de 110 KV— 
250 A și cu dispozitiv de acțio
nare pneumatică; transformatorii 
de măsură în rășini, tip CIRS de 
10, 20 și 30 KV; transformatorii 
de tensiune în rășini, tip TIRB, 
precum și o locomotivă Diesel 
electrică. în acest an, construc
torii de mașini electrice craio- 
veni vor participa cu produsele 
lor și la alte tîrguri internațio
nale, ca cele de la Poznan, Tri
poli, Tel Aviv și Belgrad.

SAÎU MARE

Livada cu... elevi
Liceul agricol din comuna Li

vada (Satu Mare), înființat anul 
trecut, și-a mărit in acest an 
numărul de elevi de la 150 la 
750. Explicația? Aici și-a mutat 
în întregime sediul și Liceul a- 
gricol din orașul Satu Mare. Re
numită prin stațiunea experi
mentală agricolă și Casa agrono- 

' .1 care au obținut prodi
gioase succese în. zootehnie și 
agrotehnică — comuna Livada 
va avea, de acum înainte, și fai
ma unui puternic centru școlar. 
Aici sînt create excelente con
diții de practică agricolă, de în
vățătură, recreere și confort; este 
vorba de o clădire nouă cu 15 
săli de ■ clasă, laboratoare înzes
trate după ultimele cerințe, două 
cămine cu peste 600 de locuri, 
cantină, sală de cinematograf și 
altele.

CONSTANȚA

Renaște hotelul
„Palace"

începînd de prin 1912, cel mai 
renumit hotel de pe litoral era 
„Palace" .din Constanta. în 1944, 
clădirea a suferit unele avarii 
care — cu timpul — s-au ac
centuat și hotelul a devenit de 
nefolosit. De curind, au început 
aici ample lucrări de restaurarg 
și reamenajare. pentru a-i reda

:| 
I

Iii

I
I

prin grija edililor orașului, va 
putea găzdui în permanență, in 
condiții moderne de confort, 300 
de turiști. El va avea un restau
rant, o terasă, spații pentru par
carea automobilelor, precum și o 
scară exterioară din piatră, care 
va permite oaspeților să aibă — 
de la oricare din cele 5 nivele 
ale sale — o legătură directă cu 
portul turistic tomis.

PRAHOVA

Eroul principal
metalul

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața a plecat spre 

New York o delegație a Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, con
dusă de Ion Brad, vicepreședinte al 
C.Ș.C.A., pentru a participa la des
chiderea „Zilelor filmului românesc", 
organizate de Muzeul de artă moder- 

. nă din New York. Din delegație fac 
parte regizorul Liviu Ciulei, dirsoto- 
rul teatrului „Lucia Sturdza-Bu- 
landra", și Constantin Pivniceru, di
rector general adjunct al studioului 
cinematografic „București".

Timp de o lună, publicul new-yor- 
kez va putea viziona la cinemateca 
muzeului patru programe de filme 
românești cu „Pădurea spînzurați- 
lor", „Duminică la ora 6", „Răută
ciosul adolescent", „Vîrstele om’i- 
lui", documentarul „Voroneț" și 
scurt-metrajele „Sărutări" și „Eu 
+ eu = eu", ultimele creații ale 
lui Ion Popescu-Gopo.

*
Tn continuarea vizitei pe care a 

efectuat-o în țara noastra, delegația

Consiliului Central al Sindicatelor 
din Bulgaria, condusă de Stoian 
Stoianov, secretar al C.C.S., s-â oprit 
la Brașov,

Oaspeții, împreună cu Gheorghe 
Petrescu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., au avut o întîlnire 
la Consiliul județean al sindicatelor 
Brașov și au vizitat 
culturale.

Sîmbătă. delegația 
trai al Sindicatelor 
plecat spre patrie.

★

Sîmbătă s-a înapoiat de la Moscova 
. delegația Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, for
mată din prof. dr. docent Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii, și 
loan Botar, membru în Biroul Li
gii, secretar al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, care a participat la cea de-a 
IlI-a Conferință. sovietică de solida
ritate cu țările din Asia și Africa.

obiective social-
Consiliului Cen- 
din Bulgaria a

S8

Simpozion consacrat
centenarului nașterii

Tn cadrul manifestărilor consacrate 
centenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
la cinematograful „Victoria" din Tîr- 
goviște a avut loc simpozionul cu 
tema „Activitatea revoluționară a 
lui Lenin". Expunerea profesorului 
Nicolae Popescu a fost însoțită de 
audierea unui disc cu vocea condu- 

■ cătorului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, de prezentarea poe
mului lui Maiakovski „Lenin", recitat, 
de. un grup de actori ai casei de 
cultură din localitate, și de viziona
re^ filmelor documentare „Trei pri
măveri" și „Lenin la Samara".

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 februarie. In țară : 
vreme în general umedă în jumă
tatea de sud a țării, unde cerul 
va fi mai mult acoperit și vor că
dea precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ninsoare. In 
rest, vremea va fi friguroasă, cu 
nopți geroase. Cerul variabil. 
Ninsori locale. Vîntul tare la în
ceputul intervalului în sud-estu] 
țării, va slăbi treptat din intensi
tate. Temperatura va scădea mai 
ales în jumătatea de nord-vest a 
țării, minimele fiind cuprinse în
tre minus 14 și minus 4 grade, lo
cal mai coborîte în nord, iar ma
ximele între minus 8 și plus 2 
grade. In București : vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
temporare, mai ales sub formă de 
ninsoare. Vîntul va prezenta in
tensificări la început, slăbind trep
tat din intensitate. Temperatura 
în scădere.

LISTA DE CIȘTIGURI
pe obligațiunile C.E.C.. 

cu cîștiguri
la depunerile

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL

MONDIAL DE BOB

(4 persoane)

Ieri au început la Saint Moritz în
trecerile pentru campionatul mondial 
de bob — 4 persoane. După primele 
două manșe, efectuate pe o pîrtie 
foarte rapidă, conduce echipajul R. F. 
a Germaniei 1 (conducător Zimme- 
rer), cu timpul de 2’28” 22/100 ț ur
mează echipajele Italia 1 —
2’28”39/100 1 Elveția 1 - 2’28”80/100 | 
Elveția 2 — 2’29”04/100. Echipajul, ro
mân, condus de Panțuru, ocupă locul 
7 cu timpul de 2'29”97/100.

La Mielec (Polonia)

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA

(tineret) 26—15

LA HANDBAL

La Mielec (Polonia) a continuat 
turneul internațional de ‘handbal E- 
chipa României, învinsă în primul 
joc (16—19 cu Polonia), a cîștigat de 
data aceasta cu 26—15 (11—7) în fața 
echipei de tineret a Cehoslovaciei. 
Cele mai multe puncte (cîte 5). pentru 
echipa 
van și

noastră, le-au marcat Moldo- 
.Guneș.

\

Membrii cineclubului' uzinei 
„1 Mai" din Ploiești au început, 
in aceste zile ,să turneze un film 
documentar în care „eroul prin
cipal" este metalul. Scenariul 
ziaristului Gheorghe Ene, după 
care se realizează documentarul, 
urmărește să pună in valoare 
ideia că folosirea cu un inatt 
simț gospodăresc a\ metalului și 
lichidarea risipei acestei preți
oase, materii prime reprezintă, 
pentru întregul colectiv, o pro
blemă vitală. Tehnicienii Iulian 
Teodorescu și Ion Gheorghe, 
strungarul Ion Băjenaru, munci
torul Ion Vicu, după orele lor de 
producție, filmează in secții, sec
toare și ateliere și surprind as
pecte inedite ale modului in care 
(bine sau rău) se utilizează me
talul Peste două săptămini va 
avea loc premiera, in prezența

Potrivit situațiilor statistice, in 
cursul anilor trecuți au avut loc nu
meroase accidente de circulație, sol
date cu victime omenești și impor
tante pagube materiale. în mod con
stant, aceste cazuri tragice s-au da
torat nerespectării regulilor de cir
culație și, in special, vitezei exce
sive, depășirilor neregulamentare de 
autovehicule, consumului de alcool 
etc, Aceasta a impus necesitatea în
tăririi disciplinei rutiere și apărarea 
intereselor pietonilor și conducăto
rilor auto care, deși respectă preve
derile legale, suferă daune, une
ori ireparabile, din cauza celor care 
inculcă regulile de circulație.

Prin hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 2289/1969 au fost modifica
te unele articole din Regulamentul 
pentru aplicarea Decretului nr. 328' 
1966 referitor la circulația pe dru
murile publice și pentru stabilirea 
și sancționarea contravențiilor în a- 
cest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 
772/1966 Potrivit noilor prevederi, 
depășirile neregulamentare sînt 
sancționate cu amenzi între 100—800 
lei ; neacordarea priorității vehicu
lelor, între 100—500 lei; nerespec- 
tarea vitezei legale, între 500—1 300 
lei ; conducerea sub influența bău
turilor alcoolice, intre 1 000—2 500 
lei.. Importante amenzi sînt per
cepute și pentru folosirea incorectă 
a luminilor farurilor pe timpul nop
ții, nesemnalizarea direcției de 
mers, circulația altfel decît pe par
tea dreaptă a drumului, opriri și 
staționări interzise. neacordarea 
priorității pietonilor, neoprirea la 
locul accidentului, transportul ne
regulamentar de mărfuri și persoa
ne. murdărirea drumurilor publi
ce etc.

Datorită țapului că din numărul 
total de accidente o treime se dato
rează culpei pietonilor, au fost pre
văzute amenzi mai mari și pen
tru pietonii care nu respectă regu
lile de circulație pe străzi. De a- 
sehienea, în scopul îmbunătățirii 
traficului in mediul rural, adeseori 
stînjenit de circulația incorectă a 
vehiculelor hipo și bicicletelor, con
ducătorii acestora, care vor călca re
gulile de circulație, vor putea fi 
amendați cu sume între 80—1 000 
lei. Potrivit opiniei factorilor com
petent,. noile prevederi legale vor 
contribui la mărirea securității ru
tiere. in condițiile unui trafic spo
rit și al creșterii masive a parcu
lui de autovehicule. (Agerpres)

TRAGEREA LA SORTI 
DIN 31. ~IANUARIE 1970
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Cîștigurile revin. întregi, obligați

unilor de 200 lei Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4. respectiv 1/8 din cîștigurile de 
rriai sus In valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și- valoarea nominală a o- 
bligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.EC.

DE LA ADAS
Administrația Asigurăriloi de Stat a- 

nunță că la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de viață din 31 ia
nuarie 1970 au ieșit următoarele opt 
comEinațiî’de litere :
V.E.Z.; J.A.E.; H.I.I. ; R.V.K.; 
X.P.F.; R.N.T.; W.W.H.; V.K.D.

Toți asigurați,' care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații, ale 
căroi litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile ADAS pentru a-și primi su
mele cuvenite.

nei.

BACĂU

Avanpremieră
la jubileul 90

dePeste puțin timp, Fabrica 
hirtie și celuloză Cetea va săr
bători 90 de ani de existentă, 
în avanpremieră la acest memo
rabil eveniment, întreprinderea 
poligrafică din Bacău a editat 
monografia „File din istoricul 
Fabricii de hirtie și celuloză Ce
tea". elaborată de cercetători de 
la Filiala din lași a Academiei. 
Universitatea „Al. 1. Cuza" și 
specialiști ai întreprinderii. Mo
nografia relatează despre prin
cipalele momente din istoria fa
bricii, despre acțiunile muncito
rilor împotriva exploatării capi
taliste și relevă locul acestei 
vechi unități in ansamblul dez
voltării economice și sociale a 
Bacăului.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTE1I"
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(Urmare din pag. I)

autoturis- 
asupra lor 
să se au- 
perfecțio- 

cele mai

cu industria de 
me, s-au aplecat 
înșiși. încercînd 
todescifreze și 
neze Și poate
multe cote ale acestui pro
ces s-au atins la fabrica de 
cutii de viteză, acolo unde 
se produc 
„estafetle" 
beneficiarii externi 
călit nu o dată 
certificate de laudă.

Dar „estafette" n-a fost 
doar o încercare tehnică ci 
și o încercare umană. O în
cercare în care n-au lipsit 
îndoielile, ceasurile de în
cordare. ceasurile de gîn- 
dire ceasurile de eșec. 
Curba stării de spirit a oa
menilor de aici a fost, o 
vreme, nu lipsită de sinuo- . 
zități Da, acum, cînd în- 
tr-o cabină de oțel monta
tă in mijlocul halei, asis
tăm la probele uneia din 
ultimele cutii de viteză 
sîntem martorii unor de 
mult încetățenite certitu
dini. Aceste cutii de viteză, 
cu funcționare ireproșabilă, 
sînt meritul unui colectiv 
nu însumarea mecanică a 
rezultatelor obținute de un 
număr 
separat

ău
ca

acele cunoscute 
pentru care 

au is- 
adevărate

de indivizi luat) 
Indclieli le, poa- 
fost individua- 

si șovăielile a-
te.
le.
celea iscate de nereușite,

dar amploarea colectivă 
a efortului le-a învins. 
Le-a învins amploarea unei 
munci de aprofundare te
nace, și de ce n-am 
spune-o. ambițios desfășu
rată Ne-o evocă inginerul 
Nițu Petre, șeful fabricii și

membru în comitetul de 
partid din uzină

— O educație a muncii 
este de neconceput fără o 
educație a calificării Da. 
o educație a calificării 
care să excludă asimilarea 
haotică, primatul practicis
mului. să deschidă „mese
riei" orizontul teoretic im
pus de o producție mo
dernă. Calificarea si reca-

0 NOUĂ VICTORIE 
A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI 

ÎN AUSTRALIA
Tn continuarea turneului pe care îl 

întreprinde .în Australia, selecționata 
olimpică de fotbal a României a ju
cat la Melbourne cu echipa Victoria. 
Partida s-a terminat cu scorul de 
1—0 (0—0), în favoarea fotbaliștilor 
români Golul a fost marcat de Ba
din în minutul 78.

LA VIAREGGIO : 
JUNIORII ROMÂNI — 

LA EGALITATE 
CU INTERNAZIONALE

In cadrul turneului internatfonal 
de fotbal de la Viareggio, rezervat 
echipelor de juniori, formația Steaua 
București a terminat la egalitate 0—0 
cu Internazionale Milano. Echipa 
argentiniană Boca Juniors a surcla
sat cu 4—1 formația A. S. Roma, 
iar Dukla Praga a terminat la ega
litate (0—0) cu Atalanta Bergamo.

TURNEUL JNTERNAT30NAL 
DE FLORETĂ 

„CUPA MARTINI"
Peste 400 de scrimeri au luat star

tul în tradiționala competiție de flo
retă „Trofeul Mat tini", ce se desfă
șoară în sala Coubertin din Paris. 
Toți cei 5 floretiști români, prezenți 
Ia întrecere (Drîmbă. Tiu, Ardeleanu, 
Falb și Haukler) s-au calificat între 
cei 32 de concurenți care își vor 
disputa astăzi asalturile decisive.

La complexul sportiv al

„Vezi-ți de treabă, tovarășe. Ce 
știi dumneata 7 Ai fost probabil gre
șit' informai La' noi termenele se 
respectă cu sfințenie I Vom fi gata 
în trimestrul III 1970.. Este singurul 
termen pe 
Despre vreo altă scadentă n-am a- 
vut și nici nu avem cunoștință"

Mărturisim, că, în fața unei astfel 
de replici categorice și, de ce n-am 
spune-o. deloc... pertinente, ni se 
părea sortită eșecului total orice în
cercare de a afla motivele întîrzierii 
și mai ales perspectivele lucrărilor 
de pe „șantierul CN.E.F.S." deschis, 
în parcul sportiv „23 August", de 
grupul 102 din cadrul Trustului 1 
Construeții-Montaj Ing llie Nicola

‘ jng | Biieju,
ne-au ..contrat"

care îl recunoaștem...

șeful șantierului, și 
adjunctul acestuia, 
vehement la aflarea scopului vizitei 
noastre pretinzînd 
fost induși în eroare.

Cunoșteam exact 
acte purtînd semnături și 
în regulă 
sportive 
olimpic 
sărituri 
rite) - 
gala la 
asupra i 
ficiarul 
mari discuții, 
fapt deosebit de serios i 
continuității pregătirii

chiar că... am

situația din 
ștampile 

trei importante obiective 
sala de atletism, bazinul 

de inul și bazinul olimpic de 
in apă - (toate trei acope- 
trebuiau să fie complet 

30 septembrie 1969 Scadența, 
căreia constructorul și bene- 
căzuseră inițial de acord fără 

avea în vedere un 
i asigurarea 

continuității pregătirii sportivilor 
selecționabili pentru Jocurile Olim
pice de la Miinchen De altfel. în 
acest sens federațiile de specialitate, 
antrenorii și sportivii stabiliseră un 
■amănunțit program de lucru contînd, 
firește, pe cuvintu) constructorului 
Dar pe acest „prim cuvînt" nu s-a 
putut pune bază ; a urmat o nouă 
promisiune irevocabil pină la. 31 
decembrie 19r>9 va fi extinsă sala de 
atle'tism. bazinul de înot - gata 
complet, iar bazinul de sărituri - 
ridicat „la roșu"

iată-ne la începutul celei de-a dona 
luni din nou) an 1970 și soarta obiec
tivelor sportive amintite este cit se 
poatg de tristă. Despre extinderea 
sălii de atletism nu poale fi vorba : a 
fost amînată pentru la primăvară 
Mai mult Partea folosibilă a sălii de 
atletism, inaugurată acum un an. a 
început să-și „evidențieze* o serie 

.... am
pagina de sport din 
8311) Bazinul de înot 

el gata Instalația de 
fost făcută, iar pardo-

,. ,i „evidențieze'
de vicii ascunse (despre unele 
mai scris în 
„Scînteia" nr. 
nu este nici 
iluminat nu a 
sirea bazinului propriu-zis înaintea
ză extrem de încet. Unul din filtrele 
necesare purifirării apei (ce trebuia 
montat de . întreprinderea 11 instala
ții) zace 
ber. Cit

de cîteva luni sub cerul li- 
privește bazinul de sărituri

0 •

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat la 
Perth, sprinterele australience Hoff
man și Caird au parcurs 100 m plat 
în 11” 1/10 Excelenta performanță 
a fost însă favorizată de un puter
nic vini. Tn cursul aceleiași reuniuni, 
Pamela Kilborn (Australia), record
mană mondială în proba de 200 m 
garduri, s-a accidentat și a devenit 
indisponibilă pentru mai multe săp- 
tămîni.

FOTBAL. — Peste 45 000 de spec
tatori au urmărit la-Lima meciul in
ternațional de fotbal dintre selecțio
nata Perului, care se pregătește pen
tru campionatul mondial, și echipa 
cehoslovacă Spartak. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : l—1 
(0-0).

0 Echipa de fotbal a U.R.S.S., care 
se pregătește în Iugoslavia în vede
rea campionatului mondial din Me
xic, a susținut un nou joc de verifi
care în compania unei selecționate 
din Muntenegru. La capătul : 
meci echilibrat, scorul a fost 
1—1 (1—0).

SCHI. — După disputarea 
mului uriaș de la Madonna di 
piglio și a probei feminine de

va fi prins

unui 
egal i

co
dan 

urmă, opinia publică din Cra
iova. O fetiță în vîrstă de 8 ani, 
Constanța Brezoi, dispărută de 
la domiciliul părinților în ziua 
de 18 ianuarie, a fost găsită, zece 
zile mai tîrziu, asasinată, în
tr-un pilc de salcîmi, nu de
parte de calea ferată. .Organele 
procuraturii și ale miliției, care 
cercetează cu asiduitate cazul, 
depun toate eforturile pentru 
identificarea și arestarea crimi
nalului. indiciile strînse pînă la 
ora cînd trimitem la tipar aceste 
rînduri îndreptățesc organele de 
anchetă să ne asigure că mo
mentul capturării sadicului cri
minal nu este departe; el își 
va primi pedeapsa pe care o me
rită 1

O întîmplare ieșită din 
mun a zguduit, în zilele

ă. opi 
i. O fe

lificarea membrilor acestei 
fabrici s-au proiectat în a- 
cești parametri i omul să 
învețe disciplina învățătu
rii Sâptămîna'1. într-un 
curs de perfecționare, fa
brica învață matematică, 
fabrica e informată cu ceea

nou pe plan mondial, 
meserie. totul vi- 

profunzimea mese-
ce e 
în 
zînd 
riei. nuanța. ..Micronii ome
nești” sînt hotărîtori în 
precizia micronilor profe
siei Acea exactitate care 
este deviza muncii noastre 
nu se poate dobîndi altfel 
decît printr o învățătură 
exactă, disciplină exactă și, 
în final, muncă exactă.

Din 
teză, 
ceea, 
a respins 240 — și a-
ceasta pe motivul că 
erau prea puțin silențioase. 
Deci un 1 — 0 pentru 
trol Dar 
proiectele 
specialiștii fabricii 
descoperit 
în fața cărora autorii lor 
au fost nevoiți.. să-și ridi
ce pălăria Deci 1 la 1... în 
favoarea producției Secre
tarul organizației de partid 
din fabrică, tovarășul Du
mitru Oprea, explică a- 
ceasta printr-o observație 
personală a dumnealui, pe 
care o socotim sugestivă 
spre a încheia rîndurile de 
față ■ interesul. dragostea 
față de muncă, față de pro
fesiunea aleasă și totoda
tă. pentru fabrica asta, se 
reflectă intr-o veșnică stră
danie de a se căuta pe sine 
și a se depăși pe sine ,

— O stimulați 7
— Da Organizația 

partid a căutat și credem 
că a izbutit să aducă oa
menii la unisonul unui 
gînd major munca noas
tră este fabrica noastră 
Este o relație care se de
finește și fructifică p" 
fundamentul oroprietății 
socialiste, care dă impuls 
și accelerație valorii umane 
supreme - munca ■

' Are deplină dreptate.

35 000 de cutii de vi- 
asamblate în ziua a- 
controlul de calitate 

respins 240 — și
pe motivul

con- 
scuturînd bine 

de fabricație 
le-au 

niște detalii

de

slalo- 
Cam-

,. .. ,____    cobo-
rîre de la Garmisch Partenkirchen, 
situația în clasamentele „Cupei Mon
diale” este următoarea : individual 
masculin : 1. Patrick Russel (Franța) 
140 puncte; 2. — Gustavo Thoeni
(Italia) 131 puncte ; 3. — Karl
Schranz (Austria) 106 puncte ; indivi
dual feminin : 1. — Michele Jacot .
(Franța) 151 puncte ; 2. — Franțoise 
Macchi (Franța) 143 puncte ; 3. —
Florence Steurer (Franța) 107 punc
te | pe echipe • I. — Franța I 199 
puncte ; 2. — Austria 523 puncte ;

— S.U.A. 384 puncte.

„olimpicilor

- lucrurile sînt și mai simple : au 
fost ridicați „la roșu"... doar, doi pe
reți

Ce cauze au împiedicat pe construc
tor - de altminteri, cu o firmă pres
tigioasă, avînd o bună reputație în 
domeniul său de activitate - de nu 
și-a putut .ține cuvîntul dat . tocmai la 
astfel de obiective, cu o pondere 
mică in volumul său general 
crări, puțind deci fi executate 
ușor .în termen și la calitatea 
punzătoare 7 Beneficiarul — 
jiul Național pentru Educație 
și Sport - consideră că întîrzierea 
lucrărilor se datorează (dacă nu ex
clusiv. în cea mai mare parte) con
strue,torului, log O. Chirilă, adjunctul 

... șef.ului.,șecției. economice, a C.N„E.F.Ș
■ aprecia,. ,Sa». „sfidătoare" atitudi
nea conducerii șantierului față 
de repetatele angajamente ce și le-a 
luat pentru a' termina lucrarea. 
„Este adevărat — preciza. totuși, 
interlocutorul - că "proiectul bazine
lor (executat la .Proiect-București") 
a avut unele soluții costisitoare, chiar 
irealizabile, care au îngreunat cursi
vitatea lucrărilor dar depășirea ter- 
meneloi no poate fi scuzată astfel".

Reținînd amănuntul că proiectul ă 
avut .unele soluții costisitoare, chiar 
irealizabile" - dar și faptul că ace
lași proiect a primit din partea con
ducerii întreprinderii de proiectare 
calificativul d‘ „foarte bun" (1 7) —, 
să continuăm discuția cu cei doi 
reprezentanți ai. constructorului, ce- 
rîndu-le părerea despre colaborarea 
cu beneficiarul, despre eventualele 
greutăți pricinuite de acesta A ur
mat un adevărat „potop" de obser
vații critice țintindu-l ..doar pe be
neficiar. Pe scurt. începînd cu 
întîrzierea deschiderii finanțării și 
terminînd cu acceptarea permanen
telor retușuri la proiectul de bază, 
CNEFS și-ar fi pus singur bețe 
în roate ..Sintem noi de vină 7" — 
se întreabă foart- mirat ing Nicola 
Cînd trebuie să fie d® fapl gata sala 
de atletism ? — se adresează unei

de Iu- 
foarte 
cores 
Consi-
Fizică

funcționare. Și, după ce cercetează 
scriptele aduse de aceasta, 'conchide 
triumfător : „vedeți tocmai la 31 de
cembrie 1971“ (uitînd, probabil, că la 
început dăduse ca dată certă noul 
termen, stabilit de C.S.P., trimestrul 
III 1970...)

Nu ne-am propus să stabilim cu 
exactitate cota-parle de vină a con
structorului și a ' 
fost și imposibil, 
numeroase sînt 
diețorii. Ceea ce 
este ușurința cu 
cerea T.C.M. 1, deși avizată în repe
tate rînduri și constatînd direct că 
lucrările de pe acest șantier sînt mult 
în ,întîrzier.e,..a , lăsat ca totul .șă. pe 
rezolvat de colectivul șantierului, co
lectiv ce nu s-a dovedit in’cel.e din 
urmă capabil să îndeplinească bine 
sarcina asumată

La rindul său 
privind calitatea 
cuție care poartă și avizul serviciu
lui de specialitate a! C.N;E.F.S. (ce 
părere are. totuși, „Proiect“-Bucu- 
reșți 7). beneficiarul a contribuit și 
el la tergiversai ea lucrărilor, la de
reglarea graficului pe care, normal, 

■ constructorul și l-a propus. In acest 
tel, a devenit părtaș, alături de con
structor, la nerespectarea unor ter
mene ce-1 interesau dir.ect...

Situația Drezentată aci nu este, 
din păcate, singulară. Ea reflectă o 
anume mentalitate de minimalizare 
a lucrărilor aproape de cîte ori este 
vorba de termenele și calitatea de 
execuție a construcțiilor sportive. 
Atrăgînd atenția asupra acestor as
pecte. vrem să sesizăm forurilor în 
drept (în special celor ce tutelează 
unițăți de construcții) că au datoria 
de a supraveghea cum își îndeplinesc 
obligațiile întreprinderile ce se an
gajează la construcția bazelor spor
tive, urmărind ca investițiile de stat 
acordate acestui sector de activitate 
să aibă finalitatea și eficiența scon
tate.

beneficiarului, ar fi 
atît de încîlcite și 

explicațiile contra- 
reține însă atenția 
care însăși condu-

de trust ,
în ciuda autocriticii 
proiectului de exe-

Ion DUMITRIU
r

O

e v® reveni Ea formula

(Urmare din pag. I)

proșează acestui „anteproiect de 
program guvernamental" nu atît o- 
rientarea sa politică generală, cit fap
tul că nu stabilește căile și meto
dele realizării sale, nu indică terme
ne, ci reprezintă o înșiruire de vechi 
probleme „de rezolvat", dintre care 
unele — rst'orma invățămîntului, a 
sistemului de impozite, statutul mun
citorilor — au și lost examinate par
țial în parlament. „Dacă se dorește 
relansarea politicii de centru-stinga 
— a declarat la discuții Donat Cattin. 
lider al „stîngii" democrat-creștine — 
adaptind-o la realitățile țării așa cum 
ele s-au configurat in ultima vreme, 
atunci este necesară o altă punctare 
și definire a obiectivelor angajante". 
De asemenea. Andreotti a cerut cla
rificarea „punctului esențial" : „pen
tru gravele probleme menționate ce 
soluții concrete se propun și care din
tre acestea nu au putut fi propuse 
sau înfăptuite de către guvernul mo- 
nocolor.?“. Nu este de mirare că 
la sfirșitul lucrărilor Direcțiunii P.D.C. 
un participant la discuții a putut,a- 
firma că în realitate „predomină, în
doielile față de certitudini"

Amînînd adoptarea unei hotărîri, 
socialiștii au trebuit să țină seama 
de puternica opoziție care există in 
rîndurile P.S.l., față de revenirea la 
guvern a reprezentanților acestui 
partid Raportul lui De Martino a 
fost de fapt o îmbinare de îndemn 
la participarea P.S I la un nou gu
vern cvadripartit cu sublinierea unor ' 
posihile dificultăți orivind adoptarea 
unui program guvernamental orien
tat spre stînga Tn aceste condiții, re
prezentanții curentului de stînga din 
PSI.. precum și personalități ale 
curentului condus de De Martino au 
ținut să scoată în evidență nu numai 
riscurile pe care și le-ar asuma 
acest partid participînd la un nou 
guvern de coaliție în preajma unei 
importante consultări electorale (a- 
legerile regionale și administrati
ve din primăvară), dar și pericolul

•ca P.S.l. să devină un fel de acope
rire, pentru un guvern care să nu dea 
nici pe departe satisfacție cerințelor 
esențiale pe care le avansează în 

' prezent masele populare. S-a mai 
subliniat și perspectiva ca divergen
țele cunoscute dintre P.S.l. și P.S.U., 
neînlăturate in prezent, să' fie „trans
ferate" in cadrul guvernului, parali- 
zîndu-i activitatea Și. în eventuali
tatea manifestării unei noi tensiuni 
decurgînd din poziția diferită a par
tenerilor față de reglementarea pro
blemelor esențiale aflate la ordinea 
zilei, s-ar pune definitiv sub semnul 
întrebării nu numai formula de cen- 
tru-stînga. ci însăși politica ce stă la 
baza acesteia Intr-o scrisoare adre
sată lui De Martino de către „stin
gă" din cadrul P.S.l. se subliniază, 
to'todată. că numeroase federații ale 
partidului nu consideră oportună re
constituirea coaliției de centru-stinga 
și că P.S.l., participînd la un nou 
guvern cvadripartit, poate fi antre
nat într-o politică orientată spre 
d,reapta Mișcarea socialiștilor auto
nomi a trimis, de asemenea, o scri
soare P.S.I., în care arată că dacă 
socialiștii nu adoptă o poziție de di
ferențiere clară față de P.S.U., ei 
„vor spori confuzia celor care văd 
pe socialiști și social-democrați gru
pați in partide opuse, dar 
nivel guvernamental".

în așteptarea „clarificării 
tiior“, situația continuă să 
cilă și complexă. Cu toate că 
tează un „da" din partea ___ „.
P.S.l. privind participarea reprezen
tanților săi la un nou guvern, se re
cunosc. totodată, dificultățile care fac 
ca situația politică din Italia să nu se 
poată încă stabiliza. Partidul Comu
nist Italian și celelalte partide, care 
se pronunță împotriva revenirii Ia 
formula unui guvern de centru-stîn- 
ga. consideră că din actuala situație 
se poate ieși numai printr-o politică 
orientată realmente spre stingă și 
care să fie susținută în parlament și 
in țară printr-o largă unitate a tu
turor forțelor de stingă laice și ca
tolice.

unite la
socialiș- 
fie difi- 
se scon- 
C.C. al

Stopuri... 
contra
veniente

Constatăm cu... aprindereConstatăm cu... aprindere că 
numeroase stopuri din Capitala 
au suferit, in ultima vreme, o 
ciudată metamorfoză. Astfel — 
dacă ar fi să ne luăm numai 
după indicatoarele de la cîteua 
principale intersecții — „galben" 
este atunci cînd... semnalul roșu 
pîlpiie, iar verde, adică trecerea 
liberă, cînd toate semnalele sint 
stinse. Nu mai vorbim de faptul . 
că. semnalul galben (scuzați, o 
clipire a luminii roșii — după 
noul „regulament") durează doar 
o fracțiune de secundă, fiind 
practic inexistent. Un lucru este 
cert: noua și originala metodă 
de semnalizare provoacă serioase 
confuzii atît in rindul pietonilor, 
cit și al conducătorilor auto. De 
aceea și ...semnalizăm situația 
forurilor de resort. Și sperăm să 
(i) se pună în modul cel mai 
grabnic „stopuri".

Nevinovat! ?
9

Nu știi ce să mal crezi ! în 
momente de cumpănă, oameni 
normali, martori oculari într-o 
împrejurare sau alta, uită de 
datorie, de demnitate, de spirit 
civic, pactizînd cu indivizi puși 
sub urmărire penală I Iată fap
tele. Conducing autocamionul 21 
Bv 1876, .Nicolae Kelemen l-a ac
cidentat mortal pe ton Stroe, din 
înțorsură. Buzăului. Șoferul, 
ajutat de Vasile Murea (și acesta 
tot conducător auto 1) au urcat 
victima în cabina autocamionu
lui, unde se mai aflau trei per
soane, și au pornit în goană spre 
Brașov, cu intenția de a șterge 
urmele accidentului. După un 
timp au întors mașina pînă 
aproape de locul accidentului, a- 
tuneînd victima, din cabină. în 
mijlocul drumului. Lucrătorii 
Inspectoratului, județean de mi
liție Covasna au început, 
în aceeași zi, cercetările. 
După numai 12 ore, grupa for
mată din~ ofițerii Nicolae Săliș- 
teanu, Nicolae Lojinschi și Vio
rel Ilisie i-a descoperit pe făp
tași, arestîndu-i. Dar cele trei 
persoane din cabină, martori 
oculari, cine sînt ? Unde le-au 
fost simțămintele — ca să nu 
mai vorbim de răspunderea ci
vică 1 — atunci cînd s-au ho- 
tărît să tacă chitic 7 Vor com
părea, ca tăinuitori, în instanță 7

una rece
,,...Și aș dori — ne scrie C. 

Prisecaru din Brăila (strada Șco
lilor) — să transmiteți toate mul
țumirile mele muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la în
treprinderea de industrie locală 
din Sighișoara, pentru calitatea 
excepțională a garniturilor de 
mobilă „Modern 3". Nu exprim 
doar o opinie personală. Astfel 
de laude le-am auzit de la mulți 
cumpărători. Păcat însă că ast
fel de garnituri nu se găsesc de- 
cît rareori in magazinele de spe
cialitate. Totodată, îmi pare rău 
că nu pot adresa aceleași cuvinte 
Fabricii de mobilă din Satu 
Mare. Mobila tip „Marta", fabri
cată acolo, s-a descleiat toată la 
numai cîteva zile după cumpă
rare" Iată o scrisoare cu... dublă 
adresă, in urma căreia sperăm 
că nici „fabricanții" de mobilă 
sighișoreni și cu atît mai mbit 
cei sătmăreni nu vor rămîne... 
de lemn. Unii la laudă, alții la 
critică. După cum 
omul 1

Se pare că Direcția generală 
a poștelor și întreprinderea co- 

„Filatelia" se ' 
serios cu răbdarea pasio- 
filateliști. Să exempli- 
seria de timbre „Costu- 
programată să apară în 
fost pusă în vînzare în 
octombrie 1969. Seria

mercială de stat 
joacă .. 
naților 
ficăm i 
me“-I, 
1968, a 
luna...
„Costume" II, programată să a- 
pară la 15 februarie 1969. n-a 
văzut lumina zilei nici pînă 
acum. Cea mai recentă, ispravă 
- pentru care amintitele insti
tuții nu merită nici o... felici
tare — este emisiunea de mărci 
„Felicitări pentru Anul Nou 
1970“, care n-a apărut nici în 
prezent Aceste întîrzieri nu în
grijorează pe nimeni 7 Nu de 
alta, dar fiind vorba de mărci 
filatelice, era de așteptat ca re
zultatele să fie și ele... de marcă.

Rubrică redactată de :
Ș»efan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînfeii"
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VIETNAMUL DE SUD : Ostași ai Frontului Național de Eliberare în 
cursul unui atac împotriva unei baze militare inamice în regiunea 

Quang Tri

ÎNCHEIEREA VIZITEI

Itano Koivisto l-a primit 
pe Mircea Malița

HELSINKI 31 (Agerpres). — Mir
cea Malița, adjunct aâ ministrului a- 
facerilor externe al României, care 
se află într-o vizită la Helsinki la 
invitația Ministerului de Externe fin
landez, a fost primit vineri de'Mau- 
no Koivisto. primul ministru al Fin
landei.

în aceeași zi, oaspetele român a 
avut o întrevedere cu Ahti Karja- 
lainen, ministrul afacerilor externe 
finlandez.

în timpul vizitei sale în Finlan
da, adjunctul ministrului afacerilor 
externe a avut convorbiri cu Jorma 
Vanamo. secretar de stat, și cu func
ționari superiori din Ministerul de 
Externe finlandez. Cu acest prilej, au 
fost trecute în revistă relațiile din
tre România și Finlanda și s-a pro
cedat la un schimb de vederi în le
gătură cu problemele securității eu
ropene. La întrevederi a fost pre
zent ambasadorul României in Fin
landa, Mircea Bălănescu.

La solicitarea asociației 
tivi", Mircea Malița a prezentat 
expunere despre politica externă 
României.

luminarea unor ordine

„Paasi-
o 
a

si medalii românești
MOSCOVA 31. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite: La 
Odesa și Lvov au avut loc solemni
tăți în cadiul cărora ministrul 
Ion Ciubotaru, consilier al Amba
sadei române în U.R.S.S., și co
lonel Cornel Berar, atașatul militar, 
aero și naval al României în Uniu
nea Sovietică, au înmînat unor cetă
țeni sovietici ordine și medalii româ
nești conferite pentru participarea a- 
cestora la eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist și pentru contribuția 
la întărirea prieteniei sovieto-române.

Printre cei distinși au 
colonel A. G. Șurupov, 
regiunii militare Odesa, generalii-ma- 
ior P. F. Ciuiko, N. Z. ~ ~
Grohovețki, A. S. Corbunov din regiu
nea militară Odesa, precum și Zoia

fost general- 
comandantul

Galai, G. I.

Nazarenko, vicepreședintă a Comitetu
lui Executiv al Sovietului regional 
Odesa, președinta filialei Asociației de 
prietenie sovieto-română, general-loco- 
tenent G. I. Obaturov, comandantul 

’ regiunii militare Lvov, generalii-loco- 
tenent V. I. Moroz și P. S. Bilaonov 
și general-maior M. I. Doronin din 
regiunea militară Lvov.

Inmînînd decorațiile, Ion Ciubotaru 
i-a felicitat pe cei distinși în numele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Mai mulți generali sovietici deco
rați au exprimat conducerii de partid 
și de stat a României mulțumiri pen
tru distincțiile acordate.

La solemnități au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, precum și ai regiunilor mi
litare respective.

BELGIA
In afara minerilor din bazinul 

carbonifer Limbourg, care con
tinuă acțiunea lor revendicativă 
începută in urmă cu citeva săp- 
tămini, noi greve au fost declan
șate in Belgia, in ultimele două 
zile. Opt mii de muncitori de la 
uzina „Ford" au hotărit încetarea 
lucrului în semn de protest îm
potriva refuzului direcției de a 
satisface revendicările lor. O 
parte din greviști au ocupat a- 
telierele. La Anvers, peste 5 000 
de salariați de la „General Mo
tors" se află în grevă . încă ' de 
la începutul săptămînii, respin- 
gind concesiile minore propuse 
de conducerea uzinei.

SPANIA
Peste 6 000 de mineri de la 

Societatea „Hunosa" din Asturia 
refuză să se prezinte la lucru, 
în ciuda faptului că direcțiunea 
a anunțat noi sancțiuni în ca
zul in care acțiunea grevistă va 
fi continuată. La Pamplona, o 
parte din salariațil firmei „In
dustrios Estebân" și-au reafir
mat hotărîrea de a continua gre- 
va, declanșată în urmă cu o săp-' 
tămînă, pină la satisfacerea re-‘ 
vendicărilor lor. De asemenea, 
muncitorii șantierelor navale 
din Sevilla au refuzat reluarea 
activității, considerind minore 
concesiile anunțate de conducere.

S.U.A.
Peste 3 300 de lucrători 1a sol 

de la aeroportul internațional 
din Miami au declarat grevă ca 
urmare a întreruperii negocie
rilor de la Washington dintre 
sindicatul salariaților companii
lor aeriene și patronat. O serie 
de zboruri ale unor avioane co
merciale au trebuit să fie sus
pendate.

Protocol româno-ungar 
privind schimburile 
directe de mărfuri 

și colaborarea tehnico- 
științifică pe anul 1970
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membrii Partidului Go
din Lesotho șl lansînd 
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Agravarea conflictului

In Guatemala a fost declarată starea de urgență 
ca urmate a actelor de violență înregistrate în ultimul timp. Drepturile con
stituționale au fost suspendate.

ALEGERILE DIN LIECHTENSTEIN,

LESOTHO 1SSE
BASUTOLAND .-----------------

au criticat politica comercială a 
Washingtonului față de America La
tină. Eludînd problemele de fond,
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Cu citeva ore înainte de publi
carea rezultatelor definitive ale 
alegerilor parlamentare, care au 
avut loc la 27 ianuarie, primul 
ministru, Leabua Jonathan, a de
cretat suspendarea constituției 
și instituirea pe întreg teritoriul 
țării a stării de urgență. Situația 
este încordată mai ales în capi
tala țării, Maseru, unde au fost 
instituite severe restricții de cir
culație. Forțele polițienești pa
trulează continuu pe străzile o- 
rașului, pentru a preveni declan
șarea unor tulburări de amploa
re. Numeroși rezideați albi au 
început să părăsească țara. Re
gele Moshoeshoe al II-lea este 
arestat la domiciliu.

După decretarea stării de ur
gență, liderul Partidului Congre
sului, Ntsu Mokhohele, și primul 
său adjunct Adua Khasu au fost 
arestați. Ei declaraseră că au ob
ținut majoritatea mandatelor în 
Adunarea legislativă — 32 de 
locuri din 60.

Intr-o declarație radiodifuzată 
premierul Jonathan a anunțat că 
rezultatele recentei confruntări 
electorale au fost anulate și că 
în țară vor fi organizate noi ale
geri generale cit mai curînd po
sibil și va fi elaborată, de ase
menea, o altă Constituție. Lea-

>

PARIS 31 (Agerpres). — Sîmbătă 
au luat sfîrșit convorbirile franco- 
vest-germane prilejuite de vizita la 
Paris a cancelarului R. F. a Germa
niei. Willy Brandt, și a altor mem
bri ai guvernului său. Președintele 
Georges Pompidou și cancelarul 
Willy Brandt au avut o ultimă în
trevedere de o oră la Palatul Elysee. 
urmată de o ședință plenară la care 
au luat parte toți membrii celor 
două delegații. Cele două părți și-ati 
manifestat satisfacția pentru rezulta
tele convorbirilor. Cancelarul Willy 
Brandt a declarat că este pe deplin 
de acord cu președintele Pompidou,

care a descris întrevederile ca fiind 
deschise, pline de încredere și folo
sitoare.

Purtătorii de cuvînt ai celor două 
delegații au făcut unele precizări 
asupra pozițiilor exprimate în timpul 
convorbirilor. In ce privește proiec
tata conferință asupra securității eu
ropene, purtătorul de cuvînt al dele
gației vest-germane a declarat că 
„cele două părți au căzut de acord 
că o astfel de conferință trebuie pre
gătită cu grijă și trebuie dinainte să 
se ajungă la o înțelegere asupra 
problemelor înscrise pe ordinea ei 
de zi".
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&ua Jonathan a acuzat partidul 
de opoziție „Congresul" că a 
provocat eșecul alegerilor parla
mentare prin campania violentă 
inițiată împotriva Partidului Na
țional de guvernământ.

In cursa electorală au dema
rat trei principale partide : Par
tidul Național, de guvernământ, 
condus de Jonathan, ce se pro
nunță pentru legături strînse cu 
Republica sud-africană, țară ce 
înconjoară Lesotho; Partidul 
Congresului, care are ca pro
gram dezvoltarea independentă 
a țării și sprijinirea mișcărilor 
de eliberare națională' Parti
dul Libertății, de tendință mo
narhistă, dar a cărui politică 
este mai apropiată de Partidul 
Congresului decît de cea a pri
mului ministru Jonathan.

Mica țară de la poalele mun
ților Drakensberg, supranumită 
și Elveția Africii (31 000 kml) a 
cunoscut în cei trei ani și ju
mătate de la proclamarea inde
pendenței numeroase crize poli
tice provocate de puternicele 
disensiuni existente între parti
dele politice, in alegerile care 
au precedat proclamarea inde
pendenței, Partidul național a 
fost minoritar. Acest fapt nu a 
împiedicat însă Londra să tra
teze cu Jonathan, exponent al 
forțelor cele mai conservatoare 
și reacționare' din țară și care 
este susținut de cercurile con- 

; ducătoare ale R.S.A. Cintînd in 
ț struna rasiștilor de la Pretoria, 
i Jonathan s-a declarat „un pion 
1 -al luptei anticomuniste", prigo- 
l nind pe 
? ntunist 
ț totodată 
i cării de
1 africane. Politica sa economică 
( a dus la aservirea țării dușma- 
) nilor înveterați ai Lesotho-ului 
) — rasiștii din R.S.A..
1 200 000 de cetățeni ai 
’ ului pleacă să lucreze 
i în minele din R.S.A. 
i timp după cucerirea 
) dențeî, premierul Jonathan a 
l fost autorul unei lovituri de stat 
1 cu scopul păstrării puterii poli- 
l tice in țară.
1 Marea majoritate a. poporului 
) din Lesotho se opune acestei po- 
1 Jitiei. Drasticele măsuri renresi- 
I ve luate de guvern în cursul 
\ ciocnirilor care au avut, loc în 
1 anul trecut, cînd adepții inde- 
) pendenței și suveranității țării 
1 au organizat mari manifestații 
1 nu au făcut altceva decît să 
ț toarne gaz peste foc. O demon- 
< st.rează rezultatele alegerilor re- 
) cente și măsurile luate in prezent 
1 de autorități.

a președintelui Nixon
WASHINGTON 31 (Agerpres). - 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a ținut vineri după-amiază, la Casa 
Albă, o conferință de presă televi
zată. Majoritatea întrebărilor ziariș
tilor prezenți s-au referit la poziția 
Statelor Unite în problema vietna
meză, reflectînd îngrijorarea unei în
semnate părți a opiniei publice ame- . 
ricane, în special față de lipsa unui 
plan precis de retragere a trupelor 
americane din Vietnamul de .sud.

Ocupîndu-se de situația din Viet
nam, președintele S.U.A. a reafirmat 
vechea poziție a guvernului ameri
can, care condiționează viitoarele re
trageri de trupe din Vietnamul de 
sud de „criteriile nivelului de activi
tate a părții adverse, de progresul 
convorbirilor de pace de la Paris și 
de alte probleme, în special cu privi
re la ritmul de instruire a forțelor 
vietnameze" (saigoneze n.r.). EI a 
susținut din nou politica S.U.A. de 
„vietnamizare" a războiului, în sen
sul instruirii și sprijinirii forțelor 
regimului saigonez pentru continua
rea acestui război. Nixon a evitat să 
dea un răspuns precis la întrebarea 
unui ziarist, dacă toate trupele te
restre americane vor fi retrase din 
Vietnam pînă la sfîrșitul acestui an, 
așa cum își exprimase speranța în 
luna iunie, anul trecut. în schimb, 
a declarat că există posibilitatea ca 
forțele navale și aeriene americane 
să rămînă în Vietnamul de sud, mai 
mult timp decît trupele terestre.

Referindu-se la problema Orientu
lui Apropiat, președintele Nixon a 
spus că S.U.A. se pronunță pentru 
securitatea tuturor țărilor din această 
regiune. El a adăugat că Statele 
Unite vor examina cererile de arme 
ale Israelului și le vor onora în mă
sura în care vor considera că această 
țară are nevoie de arme în plus. 
O hotărîre în această problemă — a 
spus el — va f! luată în următoa
rele 30 de zile. Vorbitorul a declarat 
că livrarea către Libia a 100 de 
avioane franceze „Mirage" este o pro
blemă care preocupă guvernul ame
rican. Această problemă, ca și altele 
privind politica față de Orientul Apro
piat și față de N.A.T.O., vor fi dis
cutate cu prilejul vizitei la Washing
ton a președintelui Franței, Georges 
Pompidou.

în altă ordine de idei, vorbitorul 
a anunțat hotărîrea Administrației 
S.U A. de a extinde sistemul de ra
chete antibalistice A.B.M. El a spus 
că va cere Congresului să aloce 
creditele necesare pentru construirea, 
în anul viitor, a încă zece baze pen
tru rachete antibalistice.

în ce privește unele probleme In
terne și inflația, Nixon și-a expri-

mat convingerea că se poate con
trola inflația, fără a provoca o re
cesiune. El a recunoscut însă că 
Statele Unite se află actualmente 
„într-o poziție critică" în ce privește 
eforturile anti-inflaționiste.

CARACAS 31 (Agerpres). — Con
ferința interamericană a Consiliului 
economic și social care se desfășoa
ră în capitala Venezuelei a intrat tn 
impas. Reprezentanții celor 24 de 
state membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) nu pot să 
adopte o serie de hotărîri comune 
datorită poziției obstrucționiste a de
legației nord-americane care respinge 
recomandările făcute de către Co
misia pentru problemele comerciale __
și financiare. Numeroși reprezentanți @1 O H (S3 O

TENSIUNE
ÎN STATUL

DELHI 31 (Agerp'res). — Sîmbătă, 
unitățile militare au continuat să pa
truleze în orașele cu populație majo
ritară hindusă din statul indian 
Haryana; ca urmare a incidentelor 
sîngeroase care au avut loc vineri, 
după aflarea hotărîrii Cabinetului de' 
la Delhi de a îngloba orașul Chandi
garh în teritoriu] statului învecinat 
Punjab.

Aproximativ 300 de demonstranți 
au fost arestați. în cursul ciocniri
lor cu aceștia, poliția a deschis fo
cul, provocînd moartea a șase per- 

. soane. Demonstranții au atacat gările, 
oficiile guvernamentale, autobuzele și 
au organizat numeroase procesiuni 
pe întreg teritoriul statului.

dintre Salvador și Honduras
SAN SALVADOR 31 

(Agerpres). — în Sal
vador a fost procla
mată starea excepțio
nală. în urma noilor 
incidente cu Hondura
sul, calificate de agen
țiile de presă drept 
cele mai serioase de la 
18 iulie anul trecut, 
data care a marcat în
cetarea conflictului ar
mat dintre cele două 
țări, cunoscut sub de
numirea de „războiul 
fotbalului" Forțele 
aeriene ale Salvadoru
lui au primit ordin să 
patruleze continui’ 
de-a lungul frontierei 
cu Hondurasul.

Starea excepțională

In Salvador fusese re
trasă după începerea 
tratativelor între cele 
două țări, în capitala 
costaricană, în prezen
ța unei echipe de me
diere a O.S.A. Potrivit 
declarației ministrului 
de externe al Salvado
rului, Francisco Josă 
Guerrero, aceste tra
tative vor continua în
ciuda noilor incidente 
semnalate.

Salvadorul a acuzat 
Hondurasul că a pro
vocat trei incidente în 
ultimele două zile — 
două incursiuni pe te
ritoriul său în apro
piere de Las Tablas și

0 violare a spațiului 
aerian de către 4 avi
oane militare. Se știe 
că și Hondurasul a a- 
cuzat, la rîndul 
Salvadorul că

' provocat aceste 
dente, încâlcind 
dul de încetare 
cului

Învinuirile și 
nințările reciproce, re
marcă agențiile de 
presă, ar putea să se 
materializeze într-o 
nouă escaladare a con
flictului dintre cele 
două țări, care a fă
cut deja peste 2 000 de 
victime ambele
părți.

CAIRO 31. — Corespondentul A- 
gerpres. C. Oprică, transmite : Depu
tății români Ion Mărgineanu, secretai 
al Marii Adunări Naționale, redactor- 
șef al ziarului „România Liberă", Ște
fan Bîrlea, vicepreședinte al Comisiei 
pentru învățămînt, știință și cultură, 
prim-vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Comisiei juridice și vice
președinte al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, au 
sosit vineri după-amiază la Cairo, pen
tru a participa la Conferința interna
țională a parlamentarilor referitoare la 
situația din Orientul Apropiat.

Deputății români au fost primiți de 
Abdel Mohamed Zayat, secretar gene-

Deputății romani au tost prin 
Abdel Mohamed Zayat, secretar gene
ral al Adunării Naționale a Republicii 
Arabe Unite, și de deputați egipteni.

Au fost prezenți, de asemenea, Titus 
Sinu, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în R.A.U., și membri ai amba
sadei române.

BUDAPESTA 31 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite t 
Sîmbătă a fost semnat la Budapesta 
protocolul privind schimburile direc
te de mărfuri și colaborarea tehnico- 
științifică pe anul 1970 între Ministe
rele Comerțului Interior din Româ
nia și Ungaria. Protocolul a fost sem
nat din parte» română de către Ni- 
colae Bozdog, ministrul comerțului 
interior, iar din . partea ungară de 
Szurdi Istvan, ministrul comerțului 
interior.

La semnare au fost de față mem
brii pelor două delegații, cadre de 
conducere din Ministerul Comerțului 
Interior și Ministerul Comerțului Ex
terior ungar, precum și Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la Bu
dapesta, și membri ai ambasadei.

tn aceeași zi, Nicolae Bozdog, mi
nistru] comerțului interior al Româ
niei, a părăsit Budapesta. La plecare, 
în Gara Nyugati, au fost de față 
Szurdi Istvan, ministrul comerțului 
interior al R. P. Ungare, și Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta.

MANILA 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand Mar
cos, i-a convocat sîmbătă pe princi
palii săi consilieri într-o întrunire 
de. urgență,'pentru analizarea situa
ției create în țară în urma puterni
celor demonstrații antiguvernamen
tale. După cum anunță agențiile de 
presă, în cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă la Manila au continuat inci
dentele dintre studenți și poliție, 
care, după cum relevă agenția Reu
ter, s-au transformat într-o adevă
rată bătălie (în fotografie). Poliția a 
deschis focul împotriva demonstran
ților, omorînd patru studenți și ră
nind alți 100. Acest bilanț a fost 
anunțat oficial de poliție. în ciuda 
focului deschis de poliție, studenții 
nu au putut fi evacuați din Piața 
palatului prezidențial.

delegația 'S.U.A. a propus crearea 
unui alt organism „de consultare" în 

.problemele divergente. Reprezentan
ții latino-americani au cerut o revi
zuire a politicii comerciale și econo
mice a S.U.A. pronunțîndu-se pentru 
extinderea exportului lor, stabilirea 
de prețuri echitabile la materiile pri
me, înlăturarea barierelor vamale 
pentru produsele sud-americane.

URMAȘII 
PRIMULUI 

„SPUTNIK"
După lansarea primului „Sput

nik" în spațiul extraterestru, 
numărul sateliților artificiali ai 
Pămîntului a continuat să creas
că, ajungînd în prezent la peste 
350. In afara Statelor Unite și 
U.R.S.S., care au plasat pe orbi
te marea majoritate a acestbr 
sateliți, pe locurile următoare 
se situează Franța, cu 5 sateliți. 
Marea Britanie și Canada, cu 
cîte 3, Australia și R.F. a Ger
maniei, cu cîte unul.

Consiliul de Secuntate a adoPtat cu 13 voturi pentru și 2 abți
neri (Anglia și Franța) o rezoluție care prevede crearea unui comitet de studiu 
în problema Africii de vest care să fie însărcinat cu căutarea căilor și mijloa
celor de a se pune capăt opoziției R.S.A. de a preda mandatul asupra acestui 
teritoriu. Noul comitet se va întruni la începutul săptămînii '“viitoare sub 
președinția secretarului general U Thant pentru a alege pe președinte și a 
stabili regulile de procedură după care va acționa. -

Un comunicat oficialcu privire i» vizîta i«î i- a. de Ramtz, 
director general pentru problemele politice în Ministerul Afacerilor Externe 
al Olandei, a fost dat publicității în capitala Uniunii Sovietice. în timpul vizitei, 
informează agenția TASS, au avut loc convorbiri privind probleme internațio
nale de interes reciproc, problemele dezvoltării relațiilor bilaterale între Uniunea 
Sovietică și Olanda precum și întărirea securității europene. Conform declara
țiilor celor două părți — U.R.S.S. și Olanda acordă o mare importanță convo
cării conferinței generale europene în vederea întăririi păcii și securității pe 
continentul european. în timpul discuțiilor părțile au relevat dorința reciprocă

Peste I 503 000 membri 
numără Partidul Comunist 
Italian. întreaga Italie con
tinuă acțiunea de preschimbare a 
carnetelor de partid ale membrilor 
P.C.I. In această perioadă, organiza
țiile de bază din centrele industriale 
și regiunile agricole ale țării și-au 
sporit rîndurile cu noi membri. Ast
fel, Ia întreprinderile din Brescia au 
fost înființate, în cursul lunii ianuarie, 
patru noi secții ale P.C.I., iar la Ge
nova, Veneția, Taranto și în alte 
orașe au intrat în rîndurile partidului 
comunist cîteva sute de noi membri.

Un birou francez pentru 
dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre Franța și 
Republica Democrată Ger
mană va deschis într-un viitor 
apropiat la Berlin, a declarat Gerhard 
Beii, locțiitorul ministrului pentru pro
blemele economice al R. D. Germane,

în cadrul unei conferințe de presă or
ganizată în capitala Franței. Gerhard 
Beii a condus delegația economică a 
Republicii Democrate Germane la tra- 

” tativele de la Paris în urma cărora 
a fost semnat un acord de colaborare 
economică pe termen lung cu Franța.

MOSCOVA 31. Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : 
La Leningrad a fost deschisă o 
expoziție românească de mașini- 
unelte și utilaie forjă-presă, or
ganizată de întreprinderea de 
stat pentru comerț exterior „Ma- 
șinexport" din București.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exte
rior al U.R.S.S., ai Camerei de 
comerț unionale, ai Sovietului 
orășenesc Leningrad, ai Între
prinderii de stat pentru comerț 
exterior din București, precum 
și ai Ambasadei române din 
Moscova.

După deschidere, a avut loc o 
conferință de presă în cadrul 
căreia directorul expoziției a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Tratative între delega
țiile ministerelor poștelor 
și telecomunicațiilor din 
R.D.G. și R.F.G. se desfășoară la 
Berlin. Se discută probleme legate de 
calcularea serviciilor efectuate re
ciproc în transporturile poștale și tele
comunicații. Sîmbătă, tratativele au 
fost blocate de partea vest-germană. 
Reprezentanții R.F.G. au încercat să

includă și Berlinul occidental tn a- 
ceste tratative, dar reprezentanții 
R. D. Germane au respins această 
cerere.

Tratativele dintre Spania 
și Piața comună au luat Practio 
sfîrșit. Acordul preferențial, negociat 
la Bruxelles între cele două părți, nu 
mai necesită decît anumite intervenții 
formale, care vor fi efectuate la sfîr- 
șitul lunii februarie.

ROSH“
5

tn principatul Liech
tenstein, unul din 
statele pitice ale lu
mii, (160 de kmp 
și 21 000 de locuitori) 
au loc astăzi alegeri 
de deputați.

Conform constitu
ției, puterea execu
tivă in Liechtenstein 
se găsește in mina 
unui principe, iar cea 
legislativă este exer
citată de un parla
ment format din 15 
deputați aleși în mod 
direct. Actualul prin
cipe, Franz Joseph al 
II-lea von und zu 
Liechtenstein, deține 
această funcție din 
anul 1938. Introdu
cerea, in anul 1921, a 
alegerilor pentru par
lament este strîns 
legată de apariția 
partidelor politice în 
Liechtenstein, tn pre
zent. in principat e- 
xistă trei grupări_po- 
litice : „negri" 
tidul cetățenesc 
gresist), „roșii" 
niunea pentru

trie) și „verzi" (Par
tidul creștin-socțal). 
Nu programele aces
tor partide, care nu 
se deosebesc esen
țial, ci tradiția moș
tenită în familie con
stituie în primul rind 
criteriul care îl de
termină pe cetățeanul 
din Liechtenstein să 
voteze pentru unul 
sau altul dintre par
tide.

Potrivit tradiției, 
în cursul campaniei 
pentru alegeri, nici 
una din cele trei gru
pări politice n-a a- 
bordat probleme din
tre acelea care for
mează îndeobște con
ținutul înfruntării e- 
lectorale dintre par
tide în alte țări — 
de exemplu, proble
me privind condu
cerea treburilor ob
ștești. nivelul de via
ță sau cele de poli
tică externă. Să nu 
existe aici aseme
nea probleme ? 
cuitorii trăiesc

comerțul cu timbre 
poștale, care repre
zintă principala sur- . 
să de venituri. Ser- 
viciu militar nu exis
tă. Totuși, proble
me sint, căci lo
cuitorii acestui stat 
liliputan nu sint izo
lați de frămîntările 
lumii contemporane.

Lupta electorală de 
azi se va da in pri
mul rînd intre ..ne
gri". care, cu cele 8 
mandate obținute la 
alegerile precedente, 
formează majorita
tea in parlament, și 
„roșii" care, cu 7 
mandate. constituie 
o poziție parla
mentară de temut. 
Dar sentimentul cu 
care pășesc la urne 
locuitorii este că. in
diferent de rezulta
tele acestor alegeri, 
în viața cetățenilor 
din Liechtenstein nu 
se va schimba abso
lut nimic.


