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tineretului
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Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nico- 
lae Ceaușescu, a primit miercuri, 4 
februarie 1970, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu

blicii Islamice Pakistan, Raziur Rah
man Noore, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare. (Cuvîntările 
rostite — in pagina a V-a).

Pe cele mai mari șantiere hi
droenergetice ale țării, Porțile 
de Fier și Valea Lotrului, se vor 
înființa anul acesta două noi 
șantiere naționale ale tineretu
lui. Cu entuziasmul caracteristic, 
tinerii din numeroase localități 
și-au propus deschiderea a 1 800 
de șantiere locale pentru con
strucția de școli, case de cultură, 
cămine culturale, spitale, canti
ne, ca și irigarea a 17160 hec
tare, întreținerea a 370 700 hec
tare de pășuni naturale. Aceste 
acțiuni continuă frumoasele tra
diții ale tinerilor din uzine și 
fabrici, din cooperative agricole 
de producție, din școli și facul
tăți, de a sprijini prin muncă 
patriotică înălțarea unor impor
tante construcții economice șl 
social-culturale, realizarea de lu
crări în agricultură sau diferite 
acțiuni de înfrumusețare a ora- 

' șelor și satelor. în 1969, de 
pildă, au existat 21 șantiere na
ționale, unde au lucrat peste 
8 000 de tineri. în același timp 
pe cele 1 100 de șantiere locale, 
820 000 tineri muncitori, elevi și 
studenți au prestat în timpul 
liber lucrări în valoare de apro
ximativ 72 milioane de lei. Pe 
primele trei locuri în acțiunea 
de mobilizare a tineretului s-au 
situat organizațiile județene ale 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Prahova, Caraș-Severin și 
Teleorman, care au fost distinse 
cu diplome de onoare și premii 
în valoare de 90 000 lei.

(Agerpres)

Șantierul naval din Galați, întreprindere fruntașă pe județ la finele onului trecut, cunoaște în aceste zile 
de iarnă o intensă activitate. La 20 ianuarie a fost lansat la apă un cargou pentru cherestea; nu peste 

mult timp îi vor urma altele. (în fotografie : aspect de pe șantier). Foto : S. Cristian
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Adoptată de Marea Adunare Na
țională la sfîrșitul anului trecut, Le-

Convorbire cu
dr. fag? Dinu BUZNEA 

vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice

culturii cooperatiste,’cuprinsă în hotărîrea plenarei Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, liniile direc
toare privind activitatea de viitor pe care le înfățișează acest 
document, ajută consiliile de conducere, pe toți cooperatorii să pă
trundă mai adine în problemele economice, financiare și organiza-

Adoptată

au Început adunările generale

pentru creșterea 
producției agricole

Adunările generale care au loc la începutul fiecărui an în coo
perativele agricole, prin problemele dezbătute și hotărîrile adoptate, 
au menirea să contribuie la găsirea unor căi noi de sporire a pro
ducției și a veniturilor, de consolidare economică și organizatorică 
a acestor unități. în acest an. adunările generale au o dublă în
semnătate. în primele, care au avut loc pînă la sfîrșitul lunii ia
nuarie, au fost dezbătute măsurile stabilite de conducerea parti
dului în vederea îmbunătățirii activității în agricultura coopera
tistă. concretizate. în hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico’e de Producție cu privire la perfec
ționarea organizării, normării și retribuirii muncii. Aprobînd aceste 
măsuri,, care corespund actualei etape de dezvoltare a cooperative
lor agricole, cooperatorii au hotărît ca, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să muncească cu hărnicie și pricepere 
pentru obținerea unor producții mari, pentru a face din fiecare 
cooperativă agricolă o unitate puternică, înfloritoare, capabilă să 
contribuie, Intr-o măsură crescîndă, la dezvoltarea economiei na
ționale, la progresul întregii societăți în cea de-a doua etapă — 
1—20 februarie — în cooperativele agricole vor avea loc noi adu
nări generale, care au înscrise pe ordinea de zi probleme deosebit 
de importante i darea de seamă a consiliului de conducere asupra 
activității economice pe 1969, raportul comisiei de revizie, darea 
de seamă a comisiei de judecată, dezbaterea și aprobarea planului 
de producție și financiar pe 1970, alegerea consiliului de condu
cere, a comisiei de revizie și a comisiei de judecată și confirmarea 
In funcții a brigadierilor, șefilor de fermă și de sectoare.

Adunarea generală — forul suprem de conducere în cooperativa 
agricolă — trebuie să se caracterizeze printr-o dezbatere vie și 
aprofundată a tuturor problemelor de care depinde bunul mers al 
treburilor obștești.-în acest- scop; organele ți organizațiîle'de partid, 
uniunile cooperatiste, direcțiile agricole și consiliile de conducere 
să asigure aseînenea condiții, un asemenea climat îneît fie
care țăran să aibă sentimentul puternic al drepturilor și 
responsabilităților lui. Participarea activă a tuturor coopera- 

. ' ___ ' ”... ,'i cons-
rnai sigură a justeței hotărîriior luate 

rezultate. Fiecare cooperator să militeze

responsabilităților lui. Participarea activa a tuturor c 
terilor lă conducerea și rezolvarea treburilor obștești 
tituie garanția cea 
și aplicării lor cu bune 
pentru a se asigura cea mai deplină rînduială gospodărească, organi
zarea temeinică a producției și a muncii, elaborarea unor planuri 
întemeiate pe calcul economic atent și care să țină seama de con
dițiile naturale și economice, de posibilitățile materiale și rezulta
tele care pot fi obținute. Poziția activă a cooperatorilor în aceste 
adunări este determinată, în bună măsură, de profunzimea, ana-«UUIlflU tlSLv UCtui 11 UHdW, iii uunci uiaoui q, mc piuiuuz/iuica cviu 
lizei făcute de consiliul de conducere, Darea de seamă, reliefînd 
experiența pozitivă, să nu ocolească nici una din laturile spi- 

. noase care au îngreunat activitatea cooperativei agricole. Expe
riența a 
tiunile 
putut fi 
vederea 
lipsurile

dovedit că atunci cînd adunările generale au ocolit ches- 
spinoase, n-au dezvăluit în mod curajos lipsurile, nu au 
puse în valoare experiența și opiniile cooperatorilor în 

îndreptării situației. Supunînd discuției adunării generale 
_____ care s-au manifestat în activitatea cooperativei, trebuie să 

se evite complet practica din anii trecuți cînd cei care criticau erau 
chemați la ordine și sfătuiți să revină la subiect Orice critică și 
părere care pot aduce soluții pentru îndreptarea lucrurilor sîntpărere care pot aduce soluții pentru îndreptarea lucrurilor sini 
binevenite.

Pe prim plan, în cadrul dezbaterilor, trebuie să stea problemele 
producției. Alături de cooperativele agricole 
rezultate economice si financiare superioare, 
rea unor cantități mari de produse agricole 
perioare pentru cooperatori, sînt altele care 
măsura posibilităților Atît în cazul unităților

care obțin, an de an. 
concretizate în livra- 
marfă și venituri su- 
nu s-au dezvoltat pe 

_____  ______ ......................  ..... .................. fruntașe, cit mai ales 
al celor insuficient dezvoltate, se cere ca adunările generale să exa
mineze critic rezultatele obținute. Analiza amplă a dezvoltării agri-

elev cu certe 
posibilități intelectuale ob
ține rezultate slabe la în
vățătură 7 De ce un tînăr 
sănătos. viguros, uneori 
chiar dotat, pînă mai ieri 
disciplinat, manifestă brusc 
dorința 'de a nu mai frec
venta școala sau părăsește 
familia ? De ce o elevă 
tăcută, timidă în relațiile 
cu colegii și profesorii, 
este fruntașa clasei 
care face parte ?

S-ar putea spune 
prin forța lucrurilor, prin 
însăși funcționarea propriu
lui ei angrenaj instructiv- 
educativ, școala vine ade
sea în contact cu proble
me ce duc neapărat la în
trebări de acest gen. Fără 
a ți le pune — și. mai 
ales, fără a căuta răs
punsuri și soluții cît mai 
adecvate — riști să lași ne
descifrate o bună parte 
dintre „enigmele" dezvol
tării. adesea neașteptate, a 
elevilor, mai ales la vîrsta 
adolescenței

La toate aceste întrebări, 
legate de evoluția elevilor.

din

că

CADRUL CONTRACTUAL

încă un pas pe calea integrării în mecanismul producției
materiale, în rigorile relațiilor economice

Lei C1L1U1U1 XjC"

gea contractelor economice reflectă 
preocuparea partidului și statului 
nostru de a asigura forme și metode 
de organizare, conducere și planifi
care corespunzătoare nivelului atins 
în dezvoltarea economiei noastre so
cialiste și cerințelor ridicării eficien
ței întregii activități desfășurate pe 
acest tărîm. Devenind un factor de 
producție din ce în ce mai impor
tant, cercetarea științifică a fost în 
mod firesc inclusă în sfera prevede
rilor legii. In legătură cu consecin
țele acestui fant asupra organiză
rii activității de cercetare, am soli
citat prezentul interviu.

— Cum apreciați rolul contrac
tului economic ca instrument de 
angajare și planificare în activi
tatea științifică ?

— Pentru a vă răspunde, trebuie 
să încep prin a vorbi despre geneza 
tematicii de cercetare. Desigur că. 
pînă a ajunge să fie aprobat de Ma
rea Adunare Națională, planul de stat 
al cercetării științifice suferă o serie

de modificări și corelări, Intervenind 
corectivele aduse de C. S. P., 
C. N. C. S„ ministere și centrale 
economice. 1 Dar structura planului 
este dată de propunerile cercetători
lor, ale unităților științifice. Or, în 
această fază primară, intervin și con
siderente subiective, cum ar fi afini
tățile personale, accesibilitatea (ca 
nivel de preocupări și cunoștințe),
faptul că anumite teme corespund 
unor interese de moment (teza de 
doctorat, dezvoltarea unor aspecte 
din activitatea didactică etc.).

Evident, nu ne putem împăca cu 
această stare de lucruri Potențialul 
științific de care dispunem trebuie 
să fie axat pe problemele obiectiv

DIALOG CETĂȚENESC
® Favoritismul călătorește pe covorul iermecat 
® Convergență la contribuție, divergență la lina 
lizare ® Cît costă... prețul ® fim primit seri 

soarea dv. 1

stiti în ce clasa
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e fiul meu?

necesare societății, Industriei, dez
voltării economice Aici intervine 
contractul, ca element obiectivizant 
al cercetării, deoai ece legea prevede 
ca 9/10 dirș temele de. cercetare să 
fie soluționate pe bază de contracte, 
înseamnă că, în marea majoritate a 
cazurilor, includerea unei teme de 
cercetare în plan este condiționată a- 
cum de găsirea unui beneficiar (o 
uzină, o centrală industrială, un mi
nister economic sau chiar o altă uni
tate de cercetare) care să aprecieze 
— prin încheierea contractului eco
nomic — că are nevoie de rezultatul 
scontat în urma investigațiilor știin
țifice planificate. Elementele subiec
tive din geneza planului de cerce
tare se micșorează deci foarte mult, 
tinzînd spre dispariție.

Desigur, în contractele pe care u- 
zinele și fabricile le vor încheia cu 
cercetarea vor predomina temele cu 
caracter concret, adesea de natură 
tehnologică. Se vor putea contracta 
însă și cercetări de mare anvergură, 
cum sînt cele necesitate de realiza
rea programelor prioritare de cerce
tare, prevăzute în Directivele celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. Dema
rarea acestor 12 programe depinde de 
efectuarea unor studii temeinice, care 
să determine, pe de o parte, necesită
țile de cercetare și ordinea lor de ur
gență, iar pe de alta, posibilitățile de 
rezolvare, de asemenea într-o ordine 
firească. Pînă la sfîrșitul lunii fe
bruarie se v r preciza ministerele și 
factorii coordonatori ai fiecărui pro
gram prioritar. Nu este exclus ca 
C.N.C.S să se numere printre acești 
factori coordonatori și să apară ca 
beneficiar al lucrărilor efectuate de 
unități de cercetare din diferite ra 
muri

în sfîrșit, țin să precizez că nici 
cercetările cu caracter fundamental 
nu vor fi excluse din sfera contrac
telor.

— Cunoașteți, desigur, punctul 
de vedere potrivit căruia valoarea 
unor cercetări fundamentale nu 
poate fi estimată in mod concret, 
deci n-ar putea constitui obiectul 
unor contracte economice. Se in
vocă teorema lui Pitagora, teoria 
cimpului magnetic a lui Maxwell, 
teoria relativității a lui Einstein...

— în toate aceste cazuri, n-a fost 
nevoie de investiții sau finanțări spe
ciale. Astfel de realizări anar In mod

Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a IV-a)

nu voia
să iasă din silaba.

să ajungă la
Năzuind spre conci

zia faptului divers, voi 
încerca să povestesc 
unul. Mă aflam, mai de 
mult, in biroul directo
rului unui combinat 
industrial și-mi aștep
tam rindul, reformu- 
lindu-mi întrebările, 
căutind să le dau pre
cizie și scurtime, im
presionată de mulțimea 
problemelor pe care 
acel conducător de în
treprindere le avea de 
rezolvat, de frecvența 
telefoanelor, în scurt
— de ritmul rapid al 
zilei. Să-l numim A —. 
pentru schematizare. 
La A venise B, direc
torul unui alt combi
nat, de profil comple
mentar, care avea ne
voie de un material 
care nu-i sosise la 
timp. B era presat de 
contracte, de termene, 
de ivirea unei comenzi 
noi și avantajoase — 
cum el însuși spunea
— iar întreprinderea 
condusă de A putea 
să-l ajute fără nici o 
abatere de la lege.

A și B se înțelegeau 
Și A pusese mina pe 
telefon — trecuse adi
că la treabă. Începea 
convorbirile degajat, 
luminat de speranță și
— in timp ce asculta 
răspunsurile — se cris
pa, ofta, zicea „da, da", 
din ce in ce mai încur
cat. In birou au înce
put să se perinde oa
meni chemați spre re
zolvare, aducînd hârtii, 
colecții de legi, de re
gulamente și — tre
buie să recunosc — 
corectitudinea formală 
iți lua ochii. Concret, 
nimeni nu voia să iasă 
din silabă și să ajungă 
la cuvint. Inițiativa 
parea să implice tot 
atitea persoane cite li
tere urma să aibă de
cizia finală. Competen
țele nu se îmbinau, se 
loveau intre ele ca 
muchiile.

Pini cind a fost gă
sit Omul, pe care nu 
degeaba îl caligrafiez 
cu literă mare : șeful 
magaziei de materiale.

El nu trebuia să elibe
reze un tractor — ci 
un cupon de stofă. Dar 
văzind atita lume in 
jur, cu răspunderi su
perioare lui, care-l aș
tepta cu mare speran
ță, s-a umplut de im
portanța sa. Impene
trabil și brusc compli
cat, a decretat : „Păi 
să vedeți... nu e simplu 
deloc Ce nu era 
simplu : trebuia să facă 
un bon, bonul trebuia 
să aibă niște copii, in
tre original și copii era 
necesar un indigo, ne-

însemnări de

Tita CHiPER

maivorblnd de efortul 
suplimentar de a apăsa 
creionul, să se cunoas
că bine scrisul. Ceea ce 
oricum făcea in fiecare 
zi, prin natura muncii 
lui, azi i se părea im
portant ca un trans
plant de creier. Sub 
ochii noștri se năștea 
un cusurgiu și un im
portant fără motiv — 
frate moral cu porta
rul unei instituții care 
mi-a declarat că el nu 
primește ordine decit 
de la minister și de la 
administratorul blocu
lui, autorul afișului 
„rugăm închideți ușa 
fără a o trînti de pe
rete".

De ce se Intimplau 
toate acestea ? N-avea 
B dreptate ? Dacă nu, 
putea să i se spună de 
la început, fără ocoli
șuri. (Dar A putea să 
aibă și el nevoie vreo
dată și — nu-i așa — 
oameni sintem... etc 
etc.) Slăbiciunea în 
fața unui NU direct 
părea să fie destul de 
mare. Avea B drepta
te ? Dacă-i așa, de ce 
era nevoie de atitea 
ocolișuri, acoperiri, sla
lomuri de competențe ? 
Slăbiciunea în fața 
unui DA ferm nu era

amt
mai mică. In fapt — 
cine hotărăște : direc
torul sau magazione
rul ? Ciudat — și nu 
prea : intre competen
țele care se suprapun 
și se sufocă e spațiu 
suficient pentru arbi
trar, confuzie și stru- 
țism (de la struț — 
care, se zice că nu vede 
decit nisipul in care 
și-a băgat capul). Prin
cipiul atit de necesar și 
adevărat al conlucrării 
colective acoperise, in 
acest caz, fuga de răs
pundere. Cit despre 
răspunderea colectivă, 
in acest caz, nici nu 
sînt prea multe lucruri 
de spus. Ajunsese o 
dispută măruntă, ca 
între locatarii leneși ai 
unei curți, al căror 
rind la măturat nu vine 
niciodată.

Acestea toate i se 
Intimplau lui B. omul 
care avea o dreptate 
ce părea limpede. Dar 
dacă era nevoie da 
ceva mai complicat, o 
înfățișare mai puțin 
clară, a adevărului, dar 
numai formal mai pu
țin .clară și cu impli
cații mai mari decit in 
cazul dat ? Sînt între
bări pe care mi le pu
neam. din simplitate, 
sugerate, credeam eu, 
de neștiința mea in 
fața complicatei pro
blematici. (Fără să 
știu, foloseam metoda 
interogativă, larg utili
zată in organizarea ști
ințifică a producției, in 
care lucrurile se iau la 
cercetare simplu și di
rect : ce se face ? — 
cine face ? — unde se 
face ? — cind se fcce ? 
— cum se face ? Deși. 
poate că asociația nu 
e cea mai la îndemî- 
nă). Pur și simplu mă 
amărarn că un fapt 
limpede se complica 
imens și singura între
bare pe care îmi venea 
s-o pun, cu fața 
toată lumea și 
nimeni, era. :

— Cine e aici 
râmi director T

Mai scurt : cine de
cide ?

către 
către
tova-

IN ZIARUL DE AZI

se mai adaugă una, de. data 
aceasta pusă de părinți. In
tr-adevăr, nu o dată mi-a 
fost dat să văd cite un pă
rinte înălțînd dezarmat 
din umeri : .,Nu înțeleg, 
cum se face că nu mai am 
autoritate față de copilul 
meu ?"

elevu! M.G. pentru a-i face 
o comunicare urgentă. Este 
întrebat : în ce clasă în
vață elevul ?

— Nu-i cunosc litera, dar , 
știu că este în clasa a 
Xl-a...

Elevul este căutat în re
gistrul de evidență a ele-

SaSSBBS?

pe cazul, s-a constatat că 
elevul dusese o „contabili
tate în partidă dublă", mai 
precis : cu două carnete. 
Unul oficial, celălalt pro
curat de la un coleg care 
se retrăsese de la școală.

Discuția cu mama elevu
lui a scos la iveală și un

TEMELIA PE CARE SE CLĂDEȘTE 

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

copilului,

sau

curajul 
L-ar fi 

Știți, el 
Răs-

în foarte dese rînduri, 
încereînd să răspundem 
„de ce ?“-urilor amintite 
mai sus. ne izbim tocmai 
de această problemă : în- 
riurirea și autoritatea pă
rintească, existența
inexistența lor. modul cum 
sc manifestă.

într-o zi vine la școală 
un cetățean și cere să i se 
permită să vorbească cu

vilor claselor a Xl-a. Nu e 
găsit. Nici în cel al clase
lor a Xll-a. Este descoperit 
la clasa a X-a, reînscris 
deoarece repeta anul Ta
tăl rămîne mirat.

— Nu se poate, l-am vă
zut carnetul de elev. Avea 
note numai de la opt în sus 
După părerea mea ar fi 
meritat să ia și premiu

Cercetînd mai îndeaproa-

alt aspect : ea cunoștea si
tuația școlară a 
dar a tăinuit-o.

— N-am avut 
să-î spun soțului 
mîhnit la culme, 
este foarte ocupat, 
punderea îmi revine mie...

Lipsa de unitate a soților 
în procesele complexe de 
formare a copilului — iată 
una dintre cauzele cele

mai frecvente care minează 
autoritatea educativă a pă
rinților, atrofiind recepti
vitatea adolescentului față 
de înrîurirea celor ce poar
tă principala răspundere 
pentru conturarea perso
nalității sale de om și ce
tățean.

Există și alte motive care 
determină întîi șubrezirea, 
apoi pierderea totală a au
torității părintești. Printre 
ele aș cita, bunăoară, „mi
cile concesii" față de a- 
numite preocupări extra- 
școlare fără legătură cu 
exigențele educative ale 
vîrstei, concesii ce se trans
formă cu timpul într-un 
climat concesiv, aș zice 
chiar într-un soi de com
plicitate tacită cu. la în
ceput, ușoarele deformări 
ale caracterului, ce riscă 
însă să devină defecte ire
mediabile.

Nu e un secret pentru 
nimeni pasiunea pe care o

Iulian UTO 
directorul liceului 
„Mihail Sadoveanu'

(Continuare în pag. a V-a)

©

LA EXPORT

000
de tricotaje

Baia Mare (Corespondentul 
„Scînteii") : Marca fabricii de 
tricotaje „Unitatea" din Sighe- 
tul Marmației se bucură de o bi
nemeritată apreciere atit în țară, 
cit și în străinătate. In acest an, 
la cererea unor beneficiari din 
Anglia, U.R.S.S., Canada, Libia, 
R.F a Gei maniei și Norvegia 
colectivul întreprinderii a in
trodus in fabricația de serie 25 
modele noi de tricotaje. Din 
fabrică s-au expediat zile.le a- 
cestea pe adresa beneficiari
lor externi-10 C00 de tricotaje. 
Este primul lot destinat onoră
rii sarcinilor de export din a- 
cest an. în 1970. fabrica va pro
duce și livra la export în plus 
400 000 bucăți tricotaje față de 
anul trecut

Actualitatea stringentă a unor probleme vechi 
„Un coniac" de două milioane. Cine face plata ? 
Contraste ® Datoria și arta scriitorului de a se©

siîua în contemporaneitaie ® Un veac în slujba 
culturii românești ® Sport

Telegramă
Excelenței Sale Domnului general-locotenent

JUAN CARLOS ONGANIA
Președintele Republicii Argentina.

BUENOS AIRES

în numele Consiliului de Stat, al poporului român șl al meu per
sonal, exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate sentimentele 
noastre de compasiune în legătură cu tragicul accident feroviar care s-a 
produs lîngă Buenos Aires.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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a-

faptele.

uortimen-

de Nicuță TĂNASE

Doamne, iarîă-mă 1

la

1„Organele

1

Foarte revoltată, Maria 
Lascu din Brașov ne rela
tează că pe strada Neptun

preț I 
pe celă-

pe fereas-
12 lăzi pli- 
Niște car-

mainta dosarul la Tribu
nalul international de la 
Haga. Asta, numai dacă 
nu se vor împăca părțile, 
între timp.

Ști- 
ru-

M. Morcov din 
Lungești-Vîlcea.

de 20 octombrie

volumul în cauză 
orice eventualita- 

asta, numai dacă 
o eventualitate

prețul

s-au
Nicolae Io-

jenă 
cinciacesta 

care vă

sfert 
aleșii, 
în loc 
întîm-

ora 
ei 

per-

nu- 
în- 
lis- 
au-

de 
refe-

I

I

această „indicație" 
sîm- 

Reînce-

Macri, directorul

In- 
Hîrcă, 
direc-

Parcăm pe undeva 
Calea Rahovei, dincolo de 
întretăierea cu Șoseaua 
Viilor. Sîntem dezorientați. 
Firma depozitului căutat 
nu se vede nicăieri. Știm 
însă că trebuie să fie pe 
undeva, prin preajmă. Sîn
tem informați că în acest 
perimetru s-ar afla un 
„magazin" în care aprovi
zionarea cu mărfuri se face

dincolo de această 
noaștere, stă 
verificat de viață : 
vezi o ilegalitate 
în jurul tău și 
poziție combativă, 

j nîndu-te o vreme 
’ tor, sfîrșești prin

de partea celor ce „gre
șesc" cu bună știință. încă 
o dovadă : acest om, care 
prin calitatea sa de secre-

DIVERGENTA la finalizare
® Cum sînt fructificate fondurile din

recu- 
un adevăr 

•dacă 
sau alta 
nu iei 
menți- 

specta- 
a trece

bine. Pentru că Gică 
șoferul tovarășului 
leț ; pentru că Ioana 
secretara tovarășului 
leț. Dar dumnealui 
credem ?) nu știe nimic.

...Și încă o treaptă I
— Nu știam de acest de

pozit — afirmă 
Alexandru Crăciun, 
președinte 
executiv al

este... 
Albu- 
este... 
Albu-

(să-1

tovarășul 
vice- 

al Comitetului 
Consiliului

FAVORITISMUL

covorul fermecat

(Nu ne îndoim că organele 
de resort vor stabili gradul 
........................ > a fiecă- 

ne privește, 
asupra unor 
ordin etic și

de culpabilitate 
ruia). în ce 
vom stărui 
probleme de 
social.

Surprinde
faptul că majoritatea” celor 
anchetați consideră o ase
menea practică, de comerț 
preferențial, ca fiind a- 
proape normală, de la sine 
acceptată. („Dacă îmi ce- 
reați și dv., nu vă refuzam" 
— P. Macri ; „Se fac inter
venții pe care trebuie să 
le onorăm" — D. Hîrcă) 

Nu discutăm calitatea și 
activitatea profesională în 
ansamblu, 
respectivi.
cum atestă faptele — atît 
de confuză și de viciată 
este, la ei, noțiunea de echi
tate socială, îneît au ajuns 
să o așeze ultima pe tabe
lul valorilor morale. Ați 
remarcat că, începînd de 
la „gestionarul de ocazie" 
și pînă la tovarășul vice
președinte, nici una din
tre persoanele chestionate 
n-a pronunțat cuvîntul 
favoritism — deși e clar că 

■ despre aceasta este vorba I 
Nu l-au pronunțat pentru 
că, înotînd în relațiile de 

pe 
te

și indignează

a tovarășilor 
însă — după

s I
I 
!
I

I
s

pe bază de liste.., selective, 
bilețele, telefoane.

Nici o firmă I 
„Consignația — p 
mașini". Nu-i ce căutăm.

Un croitor de peste 
drum, cu care legăm o 
conversație (fericită inspi
rație 1) ne scoate din 
încurcătură t

— Și dv. cumpărați ? De-< 
pozitul e aici, la „Consig
nația"... Aveți recomanda- 
ție ?

— Da — zicem noi — am 
fost programați pentru 
10,30...

— Mă rog, mie mi-a spus 
că vine după 11...

Aflaserăm, în sfîrșit, 
dresa.

Așteptăm.
La 11,30 fix (știa croito

rul ce știa 1) apare un taxi.
...Intrăm în „magazin" 

abia după ce primul cum
părător și-a dus marfa la 
mașină.

Ofițerul de miliție care 
ne însoțește (maiorul N. 
Păunescu) începe cercetă
rile. Așa apare faimoasa 
listă de cumpărători de co
voare „recomandați". O 
avea In buzunar Manole 
Iosiper, merceolog în cadrul 
O.C.L. Universal, gestionar 
de ocazie (a se citi „omul 
de încredere" al organiza
torilor depozitului).

. în timp ce consultăm lis
ta (23 persoane) încep să' 
apară, din sfert în 
de oră, unii dintre 
care nu bănuiau că 
de gestionar îi va 
pina un ofițer de miliție.

Se înțelege că n-a mai 
cumpărat nici unul covo- 
ruL Afară de primul venit, 
cel cu taxiul. Se fac pre
zentările. Domnia sa este 
Nicolae Ionescu, șeful ser
viciului administrativ la 
O.C.L. Universal — adi
că „întreprinderea-mamă". 
Pentru că nu trebuie ni
meni să cadă în eroarea de 
a-și închipui că magazinul 
clandestin aparține vre
unor afaceriști particulari. 
Nu 1 El este organizat în 
paralel cu rețeaua comer
cială de stat de către diri
guitori ai rețelei comer
ciale de stat.

La cererea i ofițerului, 
„omul de încreclere" scrie 
pe listă, sub semnătură 
proprie : „Ridicată de or
ganul de miliție de la mine, 
astăzi, 31 ianuarie, 
12,30, ,și în conținutul 
sînt notate nume de 
soane pe care aveam indi
cație să le servesc eu co
voare. Manole Iosiper".

„Aveam indicația...". Ei, 
începe hora.

— De la cine aveați indi
cații ?

Tace. Se luptă cu el în
suși. Se vede lesne, după 
sudoarea de pe frunte. Ma
iorul repetă întrebarea : 
„De Ia cine ?"

— Spune, Iosiper, nu 
mai ai de ce să te ascunzi 
— intervine... sincer, pri
mul cumpărător, N. lones- 
cu, cel care își și dusese 
covoarele (două) la mașină.

Ni se spune. în cele din 
urmă, că lista a fost întoc
mită, cu mîna proprie, de 
Petre 
O.C.L. Universal.

Cu 
s-a terminat ziua de 
bâtă, 31 ianuarie, 
pem luni, 2 februarie. Sîn
tem în biroul primului 
cumpărător de la „depozi
tul aleșilor", 
nescu.

— Sistemul 
„comerț", la 
riți. este cunoscut de comi
tetul de direcție ca și de 
conducerea direcției gene-, 
rale comerciale a consiliu
lui popular municipal. Nu
mai întîmplarea a făcut să 
dați peste o listă... Pentru 
că practica era alta : Iosi
per își nota într-o agendă 
numele persoanelor reco
mandate. Chiar mulți din
tre șefii noștri de serviciu 
au luat covoare astfel.

— V-ați „molipsit" de la 
el?

— Să fiu sincer, n-am 
mai scăpat de gura ne- 
vesti-mi și a lui frate-meu. 
Am luat două.

Sinceritate ? Poate. însă

Foto i S. Cristian

tar al organizației de par
tid era primul dator să 
combată și să curme prac
tica vînzării produselor pe 
ușa din dos a comerțului, 
se situa, cu numai 48 de 
ore în urmă, în fruntea 
privilegiaților.

— Ni s-a relatat că lista 
aceasta a fost întocmită de 
dv. — ne-am adresat di
rectorului O.C.L. Univer
sal, Petre Macri. Este ade
vărat ?

— Da, eu am întocmit-o 
Am considerat că unele 
persoane n-au timp să stea 
la rînd, pe listele și lislu- 
țele care se fac la diferite 
magazine. Recunosc, eu 
sînt vinovat...

L-am invitat, cu lista în 
față, să ne spună cine sînt. 
persoanele „fericite". Sur
priză : din 23 a identificat 
doar cinci-șase. Ceilalți ?

— Apreciați că sînt pre
ferințele mele personale, 
îmi asum această răspun
dere.

Dacă nu le cunoaște și, 
totuși, le-a inclus pe listă 
cu mina sa, înseamnă că 
i-au fost recomandate. De 
către cine ?

N-am putut obține un 
răspuns cert. S-a mulțumit 
să ia asupra sa toată răs
punderea. Dacă în primul 
caz am întîlnit o sincerita
te falsă — acum dădeam 
peste o răspundere falsă 
Pentru că, logic : ori cu
noaște toate persoanele re
comandate și vrea să le 
apere (conform „principiu
lui" că sînt persoane care 
n-au timp să stea la rînd), 
ori nu le cunoaște, i-au 
fost „indicate" de cineva 
pe care nu vrea să-1 
rnească — ceea ce 
seamnă' că. deocheatele 
te au de fapt mai mulți 
tori. Vom vedea.

Mai urcăm o treaptă, 
terlocutor : Marin 
director adjunct al 
ției generale comerciale a 
municipiului București. în 
fața listei „fermecate", face 
următoarea remarcă :

— Da. unele aprobări 
le-am dat și noi...

— Cine mai dădea apro
bări, din direcție ?

— Aceste aprobări 
dat prin mine...

Parcurge lista cu o 
vizibilă și identifică 
persoane cărora le dăduse 
personal aprobare. Deci, 
directorul O.C.L. Universal 
(P. Macri) îl apăra pe el. 
Directorul adjunct al Di
recției generale comercia
le, pe cine apăra, luînd 
toată 'vina asupra sa ?

Mai suim o treaptă.
— Eu nu știu nimic I — 

se apără Tonia Albuleț, di
rectorul general al aminti
tei direcții generale comer
ciale. Nu contest c-ar fi o 
practică, dar trebuie să mă 
interesez și eu

L-am invitat să citească 
pe listă următorul „para
graf"-: „Gică 3/2 grena
(Ioana, de la tov. Albuleț)".

Observăm că nu-i cade

popular municipal Bucu
rești. Este o practică în 
afara normelor de comerț. 
Nu-i în regulă, asta-i lot. 
înclin să cred că tovarășul 
Hîrcă a fost mai slab în 
fața unor presiuni. Insă nu 
cred că direcția generală 
patronează această metodă

Dacă înclină sau nu,
ceasta este o chestiune de 
balans personal. Certitudi
nea, însă, o dau 
Cităm afirmațiile directo
rului Hîrcă : „E adevărat, 
șase-șapte salariați din di
recția noastră generală 
s-au aprovizionat pe aceas
tă cale"

A da de capătul firului, 
a ști cu exactitate cine și 
cînd a dispus înființarea 
acestui depozit pentru o 
clientelă „selectă", cine și 
cîte aprobări a dat — este 
greu. Greu, dar necesar.

tipul „ o mînă spală 
alta", „servește-mă să 
servesc", ei au denaturat 
pînă și probitatea profesio
nală. dîndu-i altă expresie, 
altă denumire, evident în
dulcită. ca să nu apară ca 
ceva urît. ilicit.

Ei creează magazine spe
ciale, întocmesc liste pre
ferențiale, își trimit clien
tela prin ușa din spate, dar 
— ferit-a sfîntul 1 — n-au 
auzit de favoritism.

— Faptele constatate în 
anchetă nu pot fi calificate 
decît ca favoritism cras — 
ne-a declarat ing. Gheor- 
ghe Cazan, adjunct al mi
nistrului comerțului 
rior. în cazul în 
principalul vinovat 
forul comercial al Capita
lei., Dovadă că în unele or
ganisme comerciale se 
practică încă traficul de 
influență, relația. Conduce
rea ministerului va cerceta 
și va lua măsuri hotărîte.

Am reținut această pro
misiune și vom informa la 
timp pe cititori asupra mă
surilor luate. Dar, inde
pendent de aspectele etico- ț 
cetățenești ale problemei — 
indiscutabil grave și în 
legătură cu care este cazul 
să se acționeze cu hotărî- 
re, îneît astfel de situații 
să nu se mai repete (atît 
la covoare, cît și la alte 
produse) — trebuie spus că 
asemenea practici apar și 
pe fondul lipsei din comerț 
a acestor mărfuri.

Firește, problemele nu 
se pot rezolva de la o zi la 
alta. Totuși, referindu-ne în 
cazul de față la producția 
covoarelor. soluționarea va 
fi cu atît mai rapidă 
cu cît se vor depune efor
turi mai substanțiale, atît 
pe linia comerțului și a in
dustriei, cît mai ales pe.a- 
ceea a industriei locale și a 
cooperației meșteșugărești 
pentru sporirea continuă a 
producției acestora, pentru 
asigurarea unei cît mai 
bune aprovizionări a ma
gazinelor.

Ștefan ZIDARIȚA 
Constantin PRIESCU

Se extinde

rețeaua 
telefonică

Capacitatea rețelei te
lefonice a orașelor din 
țară va spori, în acest 
an, cu 30 000 de linii. 
Vor fi extinse cu 2 000 
de linii centralele tele
fonice automate din Ti
mișoara, Cluj, Tg. Mu
reș, Iași, Galați, Pitești, 
iar cu cite 1 000 de 
circuite cele din Baia 
Mare, Craiova și Bra
șov. De asemenea, vor 
fi Instalate primele 
centrale automate în 
localitățile de reșe
dință ale unor ju
dețe, printre care Slo
bozia, Alexandria, Sf. 
Gheorghe, Bistrița, 
Miercurea Ciuc șl Va
slui.

In Capitală, se preco
nizează în acest an in
stalarea a încă 17 000 de 
posturi telefonice. Pen
tru a asigura exploata
rea șl întreținerea ju
dicioasă a instalațiilor, 
Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor a or
ganizat cursuri de cali
ficare și specializare a 
personalului din unită
țile subordonate.

Ifote! turistic 
la

inte- 
speță, 

este

PLOIEȘTI (corespon- J 
dentul „Scînteli"). La C 
Ploiești au început lu- r 
crările pe șantierul J 
unui hote) turistic — j 
cel mai mare din județ. \ 
Cele 11 etaje ale noului ț 
edificiu vor putea găz- J 
dui circa 250 de pasa- J 
geri, în condiții exce- X 
lente de confort. La C 
parterul hotelului vor ( 
funcționa magazine, u- J 
nități de deservire, un ' 
restaurant cu autoser- ț 
vire, florărie, cofetărie. J 
La etajul 11 va fi ame- S 
najată o braserie, iar la C 
subsolul clădirii un ga- r 
raj pentru autoturisme ) 
și o stație modernă de \ 
spălat-gresat. C

Propunerile se 
materializează

Multe dintre propune
rile făcute de către ale
gătorii din Județul Me
hedinți în campania e- 
14ctorală desfășurată cu 
un an în urmă au fost 
realizate. S-au materia
lizat astfel cereri de 
larg interes cetățenesc, 
referitoare la moderni
zări și reparări de 
străzi, înființarea de noi 
trasee auto pentru 
transportul în comun, 
prelungirea rețelei de 
apă și canalizare, lăr
girea rețelei comerciale, 
extinderea zonelor verzi 
și altele. In județul Dolj 
— respectiv în munici
piul Craiova — s-au e- 
fectuat modernizări de 
străzi pe 10 km, rețeaua 
de apă a fost extinsă 
cu 13 km, iar cea de 
gaze cu încă 4 km. S-au 
creat noi trasee auto, a 
fost dată în folosință o 
zonă do agrement, iar 
suprafața cunoscutului 
„Parc al poporului" a 
fost extinsă cu 15 hec
tare.

contribuția voluntară

■ Nenumărate elemente ale' civili
zației și confortului dau o nouă în
fățișare satelor de pe meleagurile 
bihorene. Noile școli, cămine cultu
rale, dispensare, drumurile moder
nizate sau electricitatea introdusă 
în tot mai multe case sînt doar cî
teva din realizările pe plan edilitar- 
gospodăresc. Se cuvine să mențio
năm că cea mai mare parte a aces
tor lucrări de interes obștesc se în
făptuiește prin contribuția voluntară 
a cetățenilor.

într-o discuție avută cu to
varășul Vasile Szilagyi, preșe
dintele Consiliului popular comunal 
Tarcea, am aflat că, din contribu
ția voluntară a cetățenilor, în co
mună s-au construit un dispensar 
modern, o casă de nașteri și o lo
cuință pentru medic. Președintele 
ne-a mai spus că în planurile ce
tățenilor se mai înscrie și construi
rea, tot din contribuție voluntară, 
a unei băi populare. La Sălard, una 
din comunele mari ale județului, 
clădirea destinată dispensarului me
dical fiind neîncăpătoare, cetățenii 
au hotărît să construiască un dis
pensar mare, unde să-și aibă și me
dicul locuința. Acestor cîteva exem
ple li se adaugă și alte numeroase 
realizări obținute pe baza contri
buției voluntare i 15 școli, 38 noi 
săli de clasă, 7 cămine culturale, 
20 km de drumuri și electrifica
rea a 12 sate (Cefa, Aleșd. Lăză- 
reni etc.)

Lucrările de construcții și edili- 
tar-gospodărești efectuate anul tre
cut în județul Bihor sînt însemna
te, dar nu pe măsura necesităților ; 
unele din obiectivele planificate 
n-au fost realizate. De ce ? Am so
licitat răspunsul tovarășului Nicolae 
Fîntînă, vicepreședintele Consiliului 
popular județean Bihor. „Din păca
te — ne-a spus dînsul — repartiții
le de materiale necesare construc
țiilor prevăzute a fi realizate prin 
contribuția voluntară a cetățenilor 
n-au acoperit decît jumătate din 
necesar De aceea, ne-am străduit 
să obținem și am obținut noi ma
teriale din resurse locale. Dar o da
tă cu procurarea materialelor nece
sare. necazurile nu s-au terminat. 
De multe ori. începerea construc
ției unor obiective este întîrziată 
sau se prelungește foarte mult fie 
din lipsa documentației, fie 
cauză că 
construcții tărăgănează „atacarea" 
lucrărilor. în satele Rogoz și Zăvoi 
n-au început nici acum lucrările 
planificate pentru 1969 Cauza : lip
sa documentației"

Cutreierînd satele județului Bihor, 
mai constatăm și altceva : unele 
construcții. începute în urmă cu 
mulți ani, sînt încă neterminate. 
Construcția căminului cultural din 
satul Leș, de pildă, se pare că va 
intra în istoria județului începută 
în 1956. acoperită în 1967. nu e gata 
nici în 1970. Aici, cauza e de altă 
natură t lipsa de orientare a celor 
care au condus discuțiile privind 
viitoarele lucrări Deși satul e mic. 
cetățenii au hotărît să construiască 
un cămin cultural foarte mare, fără 
a se gîndi că din contribuția,lor se 
string anual doar 15 000 lei. în a- 
cest ritm, construcția - evaluată 
la 1 milion de lei — va fi gata în 
70 de ani I „Pentru a se elimina a- 
semenea tendințe anormale, de a 
ridica construcții cu mult peste 
posibilitățile comunelor — ne re
lata tovarășul Nicolae Fîntînă — 
consiliul popular județean a hotărît 
ca obiectivele propuse a fi con
struite din contribuția voluntară a 
cetățenilor să fie mai întîi studiate

cu atenție de specialiștii județului" 
Această măsură, deși luată cu în- 
tîrziere, s-a dovedit a fi oportună) 
ea a pus capăt tendinței 
mune de a construi adev 
late, precum si practicii de a 
pulveriza fondurile bănești în toate 
satele, deschizînd prea multe 
tiere deodată, fără a le putea 
mina.

Și In județul Harghita s-au rea
lizat numeroase obiective prin con
tribuția cetățenilor. Numai anul 
trecut s-au executat lucrări de in
teres obștesc în valoare de aproa
pe 3 milioane lei Din suma totală 
s-au atribuit 758 000 lei pentru 
construcții de școli. 1 300 000 lei 
pentru construcții de cămine cul
turale, 345 000 lei pentru construcții 
de trotuare, iar restul pentru dife
rite alte lucrări. In urma consul- 
tării maselor largi de cetățeni, se
siunile consiliilor populare au fost 
urmate de măsuri practice, care au 
asigurat darea în folosință, la ter
men, a obiectivelor. In comunele 
Zetea, Săcel, Sărmaș și în alte lo
calități. cu sprijinu' deputaților, 
al comitetelor de cetățeni, al or
ganizațiilor obștești, lucrările aș
teptate de populația locală s-au în
făptuit. Totuși, întocmirea cu în- 
tîrziere a documentațiilor a peri
clitat realizarea unor lucrări. în 
numeroase cazuri, direcțiile tehni
că și de planificare din cadrul con
siliului popular județean nu au pu
tut realiza in întregime sarcinile 
primite : ca urmare, o serie de lu
crări cu termene de dare în folo
sință în 1959 vor fi continuate în 
1970 Suma de aproape 4 milioane 
lei, încasată pentru anul trecut, s-a 
majorat cu un sold cje 4 677 000 lei 
necheltuit, rămas din anul 1968, to- 
talizînd un disponibil de peste 8 
milioane lei, din care — la 31 de
cembrie — se aflau în bancă peste 
cinci milioane de lei necheltuiți. 
Iată deci că nu banii lipsesc, ci 
preocuparea organizațiilor de con
strucții. grija pentru respectarea cu 
seriozitate a angajamentelor.

Dintr-un material al consiliului 
popular județean rezultă că se pre-

din 
unele întreprinderi de

1 unor co- 
levărate pa-

șan- 
ter-

conizează a se lua o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
în viitori Astfel, se recomandă co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare orășenești și comunale să 
analizeze temeinic sarcinile stabi
lite de adunările populare, să ia 
măsuri pentru ca sumele rezultate 
din contribuția voluntară să-și gă
sească mai eficient destinația în 
1970. Dar pentru asigurarea condi
țiilor de respectare a termenelor 
planificațe mai este necesar să se 
organizeze din timp clarificarea si
tuației juridice a amplasamentelor 
destinate lucrărilor finanțate prin 
contribuția voluntară .De aseme
nea, este recomandabil ca, la înce
perea lucrărilor, proiectantul să 
participe la delimitarea amplasa
mentului, pentru așezarea obiecti
velor conform planurilor de siste
matizare întocmite și cu stricta 
respectare a disciplinei în construc
ții în vederea îmbunătățirii rit
mului executării construcțiilor și 
a folosirii mai eficiente a sumelor 
votate, se va trece la confecționa
rea unor materiale de construcții 
pe plan local (țig’e. cărămizi, uși. 
ferestre) din bogatele resurse lo
cale, nevalorificate în întregime 
pînă în prezent

Iată că atunci cind‘lucrurile sînt 
analizate judicios apar serioase re
zerve de îmbunătățire a activității 
Numai că asemenea rezerve au mai 
fost decoperite și altă dată, dar au 
rămas nefructificate. Este de aș
teptat ca, măcar de aici înainte, 
sumele provenite din contribuția 
bănească a cetățenilor să-și justifi
ce în întregime utilitatea — prin 
materializarea lor în obiectivele 
planificate, și, nu prin creșterea 
soldurilor la bancă. în această pri
vință, un rol determinant îl au 
intervenția promptă și consecvența 
consiliilor populare județene Bihor 
și Harghita, cît și ale consiliilor co
munale interesate

Aurel POP
Lorand DEAKI
corespondenții „Scînteii

Cit costă

Ne aflăm în depozitul-expoziție 
cu vînzare a mobilei de la Pipera. 
Prima încăpere — o sală de ex
punere luminoasă — oferă vizita
torului un prim și efectiv contact 
cu numeroase sortimente de mobi
lier. pe care solicitanții au posibi
litatea să și le aleagă în postura 
de cumpărători, ne apropiem de ex
ponate
- Am vrea să cumpărăm acest 

dulap — ne adresăm unei vînză- 
toare :

— Nu se poate, n-are
— Atunci ni-1 vindeți 

lalt ?
— Nu I Nici unul din 

tele expuse n-are preț...
Dialogul pare absurd. Deși ne a- 

flăm într-o sală de prezentare șl

Tot acarul, 
săracii'!

La Piatra Arsă (Praho
va) sînt niște macaze care 
dirijează vagoanele C.F.R. 
spre fabrica de cherestea. 
Unde sînt niște macaze 
trebuie să fie și-o cabină. 
Și, in cabină, un acar. 
Aici, la Piatra Arsă, e un 
acar, dar sînt două cabine. 
Una de scinduri, care e 
mai friguroasă decit un 
frigider „Fram" (care 
funcționează conform 
STAS-ului) și o altă ca
bină, clădită în 1969, și 
care e așa cum trebuie să 
fie. Cu confortul necesar 
Ei bine, cu toate astea, 
acarul trebuie să stea tot 
în „cabina-congelatoare". 
De ce ? Noua cabină nu 
are instalat telefonul și 
nu e recepționată de niște 
specialiști de la Direcția 
generală C.F.R. București, 
care trebuie să se depla
seze la fața locului, după 
care, aceiași specialiști, să 
pună problema, la „minis
ter", ori mai știu eu unde. 
Problema cabinei de la 
Piatra Arsă.

Și vă mai întrebați de 
ce iubesc eu birocratis
mul ! 11 iubesc, pentru că 
are sublimul lui...

nr. 36 s-a dat in folosință 
un bloc cu 20 de aparta
mente in care nu există, 
acolo unde trebuie, chiu
vete cu apă caldă și rece 
Zice că a făcut reclamații 
peste reclamații și la con
siliul popular i s-a răs
puns că dacă nu-i convi
ne, să-și facă bloc proprie
tate personală. Și cică a- 
ceastă „deficiență" ar fi 
cauzată de depășirea devi
zului.

Dacă ați avea chiuvete, 
l-am trimite pe cei în 
cauză să se spele pe mîini 
la dumneavoastră. Nu-i 
trimitem să se spele pe 
mîini, ci pe cap. Poate ră
cesc. Așteptăm un răspuns 
cald

Titlul se referă la cel cu 
„capul patrat" și la mine 
Sau invers !

Să ne vedem 
sănătoși

De ce 
nu ne înțelegem 
noi doi ? D-aia I

Dumitru Vițelaru din 
Fieni-Dîmbovița îmi scrie 
„Ajută-mă să-mi fac niște 
ochi frumoși".

li răspund: „Adresează- 
te unei cosmeticiene".

îmi răspunde: „Nu ochi 
vopsiți, ci ochi..."

Ii răspund: „încearcă la 
un oculist".

îmi răspunde: „Văd prea 
bine, tocmai d-aia iți 
scriu. La unitatea 24 A- 
prozar, ori cum i se spu
ne acum, avem un gestio
nar care vinde numai pe 
ochi frumfiși. In ziua de

24 ianuarie m-am dus să 
cumpăr niște cartofi de la 
el. Mi-a spus că n-are. Pe 
drum m-am întîlnit cu un 
prieten care ieșea tot de- 
acolo. Dar cu cartofi. Și 
ce cartofi frumoși...

L-am întrebat ce mai 
face și m-am , întors la 
vînzător. Scosese intre 
timp niște cartofi, vai de 
mama lor. I-am refuzat 
Și, din curiozitate, m-am 
dus la magazia de-alături 
și m-am uitat 
tră. Erau vreo 
ne cu cartofi, 
to fi grozavi".

Ii răspund: 
locale n-o să vă vadă prea 
bine după schimbul ăsta 
de scrisori cu mine. Dar 
nici eu pe ei". Să ne ve
dem sănătoși și fasole 
multă la vară !

fipel neștiințific 
către Editura 

științifică
Zău, dragă Editură 

ințifică, zău că mi-e 
șine să-ți reproduc apelul 
neștiințific al cititoarei E- 
milia din str. Galeș nr. 4 
Sibiu. Dumneaei mă in
formează că a cumpărat 
de la Librăria centrală 
din Sibiu volumul „Dic
ționar de cuviiite, expre
sii. citate celebre" ediția

a 11-a REVIZUITA Șl A- 
DAUGITA.

In această ediție adău
gită a găsit insă lipsă fi
lele de la pag. 32 pînă la 
65. In aceeași carte poș
tală, tov. Emilia Krawie- 
cki de pe str. cu același 
nume de mai sus mă in
formează că nu face 
schimb de cărți, dar păs
trează ’ ' '
pentru 
te. Și 
există 
Editura științifică.

acasă să se culce. Și oa
menii vin a doua zi tot 
înghețați, așteaptă la moa
ră, morarul se duce din 
nou să se dezghețe...

După ce v-am povestit 
chestia asta cu morarul, 
stau așa și mă întreb : or
ganele locale n-au nimic 
de măcinat ? Nici cele ju
dețene ?

Vă rog, la rînd ca la 
moară I

Patru curci așa, 
patru curci invers

La rînd, 
ca ia moară

Aud că-l cheamă Nicu 
Roșu ori Roșu Nicu. Aflu 
că e recalcitrant, că-i pla
ce să tragă la măsea și 
că-i responsabilul morii 
din satul Ungureni-Dîm
bovița. Mai sînt informat 
că cetățenii din împreju
rimi vin cu noaptea-n cap 
la moară și... îngheață și 
cei care au de măcinat și 
vitele ce cară ce e de mă
cinat, in timp ce morarul 
se dezgheață la bufet.

— Hai. mă nea’ Nicule. 
că ne îngheață vitele.

— Aveți răbdare.
Și oamenii au răbdare, 

pină ce morarul se dez- 
gheață complet, dar după 
ce se dezgheață se duce

Stana 
comuna 
în ziua 
1969. avea opt curci. In 
ziua următoare s-a trezit 
doar cu patru. Unde au 
dispărut cele patru ? As
ta-! întrebarea. S-au de
plasat la fața locului di
ferite comisii și au stabilit 
că, în timp ce proprietara 
curcilor era la munca tim
pului, cele opt orătănii au 
sărit gardul la vecinul ei. 
Dumitru Ghiță. care pu
sese printre varză în gră
dină boabe otrăvite (din 
care cauză au murit cele 
patru curci). Alte comisii 
au descins la locul faptei, 
printre care și medici ve
terinari. Da ! Cele patru 
curci au fost otrăvite. S-a 
deschis un proces. Dacă 
proprietara curcilor otră
vite mînca din ele ? Dar 
dacă ?...
Intrucît subsemnatul 

n-are „dreptul" să judece 
acest cumplit incident, va

Ruga asta o fac numai 
pentru mine și nu vreau 
să beneficieze de ea și 
ceilalți. Adică cei în cau
ză. Corespondentul meu, 
loniță Z. Dumitru, îmi 
scrie că acum cîteva zile 
s-a urcat in autobuzul nr 
9 care circulă pe ruta Pi
tești — Valea. Mare — 
Blocuri Ștefănești și că, la 
Poștă, s-a urcat un cetă
țean dț circa 60 de ani și 
a cerut taxatoarei un bi
let de 0,50 lei și pasagerul 
n-a coborit la a doua sta
ție, ci... A început un scan
dal pentru că n-a vrut să 
coboare la a doua. Pentru 
a se stabili d.acă acel pa
sager mai avea dreptul să 
meargă o stație cu acel 
bilet, autobuzul a circulat 
cu pasagerii (luați prizo
nieri) vreo 6 kilometri 
pină la un post de „prim 
ajutor", unde s-a dovedit 
că cetățeanul trebuia să 
mai plătească 25 de bani 
In plus. S-a făcut dreptate 
și cei 30 de pasageri au 
intirziat cu 6 kilometri de 
la serviciu. Eu, unul, deși 
m-am născut in anul 1924. 
îl dezagreez pe Eugen lo- 
nescu, pentru că e prea 
realist I

vînzare a mobilei, nu putem In
tra în posesia nici unuia din sor
timentele expuse. Care este exDli- 
cația ?

— Mărfurile expuse în această 
sală (mai avem și altele în depo
zit) provin de la diferite expoziții 
de prezentare, de la contractări ele 
— ne explică tovarășul M Gheiea. 
directorul întreprinderii de pre
zentare și desfacere s mobilei Ve
chimea lor ? Variază de la garni
tură la garnitură De pildă, 15 gar-t 
nituri sînt sosite de la Constanța 
din noiembrie—decembrie avem
altele de prin august Pentru toa
te aceste sortimente. Ministerul In
dustriei Lemnului, forul nostru tu
telar, n-a stabilit încă prețurile

— Nu este adevărat — protes
tează directorul, adjunctul său și 
șeful de serviciu al Direcției plan- 
financiar din M.l.L. Noi -am sta
bilit prețuri pentru toate produsele 
aflate în depozit

Care e realitatea ? Consultînd 
numai o parte a documentelor de 
evidență, reușim să identificăm nu 
mai puțin de 133 de piese de mo
bilier de la Constanța, 4 garnituri 
dormitor de la C.E I.L. Iași, 2 de 
la C.E.I.L. Suceava etc., aflate în 
depozit încă de anul trecut Desi
gur, stabilirea unei liste complete 
a garniturilor fără preț existente 
este destul de dificilă. întrucît cer
cetarea evidenței operative a între
prinderii necesită mult timp și. de 
altfel, nu stă în obligația noastră 
s-o facem. De aceea, considerînd că 
și numai aceste elemente sînt sufi
ciente, le prezentăm conducătorilor 
direcției amintite din minister In 
fața faptelor. interlocutorii dau 
înapoi cu un pas „Am acordat 
competență întreprinderii să stabi
lească singură prețul" Ce spun cei
lalți ? „E drept, dar aceste atri
buții ne-au fost acordate numai de 
la l ianuarie a c Pentru mobila 
aflată în depozit de anul trecut 
trebuia să avem prețuri stabilite 
de minister"

Nu vom reda aici întreg dialo
gul : ne vom mărgini la a consem
na cîteva din ..explicațiile" oferite 
în cele din urmă de factorii res
ponsabili l) producătorii au pro
bleme mai importante ; 2) stabili
rea prețurilor este anevoioasă — 
pe întreaga filieră ; 3) lipsesc în 
general documentațiile de preț 
etc

Trecînd peste lipsa de acoperire 
a acestor afirmații, nu putem să 
nu observăm că. în timp ce „par
tenerii", în fapt copiii aceleiași 
mame, îsi pasează unul altuia răs
punderea ca pe o minge de ping- 
pong. zeci de sortimente zac... în 
custodie Situația are. în ultimă in
stanță. implicații economice serioa
se : se cheltuiesc bani timp, ma
teriale forță de muncă și fante
zie pentru niște produse care a- 
poi nu pot fi vîndute cu lunile

Presa a fnai semnalat nu o dată 
asemenea cazuri cînd realizarea 
proorlu-zisă a unor produse noi a 
durat mai puțin decît stabilirea 
prețului Practica este. deci, veche, 
ți tocmai de aceea credem că ea 
s-ar cuveni cît mai curînd curmată

George POPESCU
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(Urmare din pag. I)

a Direc- 
Ministe- 
de Con- 
. unitatea 
situației

cu 
de
Și

măsuri hotărîte

Abia au fost încheiate sintezele e- 
conomice ale anului 1969 și servi- 

. ciile de specialitate din întreprinderi 
, încearcă să formuleze, în aceste zile, 
, primele concluzii pe marginea rezul- 
, țațelor obținute în producție în luna 
. ianuarie. Care este nota comună a 

celor dintîi secvențe bilanțiere ? 
Ce caracterizează activitatea produc
tivă în prima lună a acestui an ? S-a 
desfășurat ea în lumina indicațiilor 
date de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969, pentru ridicarea ca- 

, litativă a întregii activități econo- 
, mice ?

Consecvente tradiției bunelor re
zultate și hotărîte să mențină pozi
ții onorabile în marea întrecere so
cialistă ce s-a declanșat în acest an 
între organizațiile județene de par
tid, majoritatea colectivelor de în
treprinderi din toate ramurile in
dustriale șl din toate județele țării 
raportează realizarea cu succes și 
chiar depășirea tuturor sarcinilor de 
producție, în prima lună a acestui 
an. Nu însă asupra unor asemenea în
treprinderi am fi
xat obiectivul in- sHsasnaassssssnrara 
vestigațiilor noas
tre. Anul trecut, 
așa cum am mai 
arătat în ziarul 
nostru, a existat 
un șir de unități 
care nu și-au o- 
norat integral o- 
bligațiile 
Motivele 
noscute î 
șurile în apro 
zionarea tehni 
materială 
organizarea inter
nă, incertitudinea 
desfacerii produc
ției. Trăgînd în
vățămintele cuve
nite, în multe din 
aceste întreprin
deri s-au luat

. pentru a se preveni repetarea unor 
asemenea situații critice, ele înregis- 
frînd în ianuarie un adevărat reviri
ment.

Să luăm, bunăoară, cazul UZINEI 
„UNIREA" DIN CLUJ. Aici, fără 
prea multe tatonări, s-a întocmit un 
plan concret de acțiune, la realiza
rea căruia au fost solicitate atît Cen
trala industrială de mașini și unelte 
cît și Ministerul. Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Conducerea u 
.zinei s-a ocupat de aplicarea cu o 
perativitate, una djjpă{ alta,,. a niăsu 
riior propuse. S-a asigurat un de 
calaj corespunzător între sectoarele 
de prelucrări și montaj, serviciul de 

• aprovizionare a reușit, mai mult ca 
oricînd, să răspundă unor cerințe 
urgente ale producției, s-a dus o cam
panie susținută și eficientă pentru în
tărirea disciplinei tehnologice, pen
tru folosirea completă a timpului de 
lucru. Rezultatele n-au întîrziat să 
apară : planul pe prima lună a a- 
cestui an a fost depășit la toți indi
catorii. Este demn de remarcat că 
în luna ianuarie, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, s-a înregis
trat o creștere a producției cu cir
ca 20 la sută obținută în proporție 

' de 85 la sută pe seama sporirii pro
ductivității muncii. Din . primele cal
cule se întrevăd și cîteva sute de mii 
de lei beneficii peste plan.

Cu toate aceste rezultate, substan
țial mai bune față de anul prece
dent, mulți tovarăși din uzină dau 
semne de neliniște cînd se aduce în 
discuție perspectiva realizării planu
lui pe trimestrul I. Iată ce ne-a spus, 
în acest sens, directorul uzinei, tov. 
Iosif Bot. „Nu vrem să se mai re
pete situația din anul trecut, cînd o 
serie de produse au fost livrate be
neficiarilor fără anumite subansam- 
ble ce trebuiau aduse din import. De 
aceea, apelăm la conducerea centra
lei industriale și la organele de co
merț exterior pentru a clasifica im
porturile, incerte și la ora actuală. Un 
exemplu : cu toate că planul uzinei 
prevede fabricarea în acest trimes
tru a 20 de carde de bumbac, iar în 
trimestrul următor 37 carde și 34 
laminoare de bumbac, nu vom avea 
asigurate motoarele electrice din im
port decît în perioada august-sep- 
tembrie".

Am mai reținut din relatările di
rectorului uzinei clujene că toate a-

ceste neajunsuri șînt foarte bine și 
de multă vreme cunoscute, atît la 
centrala industrială cît și la minis
ter. Cu atît mai inexplicabilă este 
tergiversarea soluționării acestor pro
bleme atît de importante pentru ac
tivitatea uzinei. Uzina are nevoie în 
această privință de un sprijin ime
diat și competent, în spiritul indi
cațiilor plenarei C.C. al partidului 
din decembrie anul trecut.

Un colectiv la fel de entuziast ca 
cel de la uzina clujeană am întîl- 
nit la ÎNTREPRINDEREA DE PRO
DUSE DIN CERAMICA FINA PEN
TRU CONSTRUCȚII DIN BUCU
REȘTI. Iată pe scurt discuția purta
tă cu directorul întreprinderii, ing. 
Marin Cristea.

— Ce indică statistica încheiată la 
sfîrșitul lunii ianuarie ?

— Un început de bun augur : pla
nul producției marfă a fost realizat 
în proporție de 102 la sută, fiind de
pășiți și ceilalți indicatori. Cu ace
lași număr de oameni și aceleași ca
pacități am realizat o producție spo-

cu sacii in car

de plan, 
erau cu- 
neajun- 
aprovi- 

inico- 
și în

• Demaraj viguros, optimism în
dreptățit • Alfabetul fabricației 
începe cu aprovizionarea • Pro
ducția merge înainte, desfacerea

rită. Adică,- pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Sînt rezultate care 
se datoresc, înainte de toate, efor
turilor colectivului nostru, dar și mă
surilor luate din timp de comitetul 
de direcție pentru aprovizionarea 
materii prime, materiale și piese 
schimb, pentru buna întreținere 
funcționare a utilajelor.

— Cu alte cuvinte, s-a marcat
adevărat reviriment în activitatea în
treprinderii. Au fost rezolvate cu a- 
ceeași operativitate și. problemele 
desfacerii, devenite'crilice la un mo
ment dat .în anul trdCut ?

— Nu.‘La acest capitol sitiiățiă'nu 
s-a schimbat cu nimic. Stocurile de 
producție creso. La sfîrșitul lunii ia
nuarie au ajuns la 142 000 mp la pla
caj ceramic și la 140 000 mp la plăci 
de gresie. Este vorba de produse 
fără desfacere asigurată.

— Cum produceți dacă nu aveți 
desfacere asigurată ?

— Ni s-au dat repartiții de către 
minister, s-au făcut numeroase pro
misiuni că se vor pune la punct lu
crurile în privința desfacerii. Rezul
tatul ? Am rămas cu promisiuni, în 
timp ce stocurile cresc. Prea multe 
certitudini de ameliorare a situației 
nu se întrevăd deocamdată.

Cum se vede, colectivul de la în
treprinderea de produse din cerami
că fină pentru construcții din Bucu
rești a reușit să lichideze multe din 
neajunsurile ce stînjeneau activita
tea de producție și să realizeze rit
mic sarcinile de plan. Pe cînd se vor 
hotărî și conducerile Direcției de a- 
provizionare și desfacere și 
ției industriei ceramice din 
rul Industriei Materialelor 
strucții să sprijine efectiv 
bucureșteană în depășirea 
critice determinate de suprastocarea 
producției finite ? Orice tergiversare 
a soluționării problemei desfacerii 
producției poate aduce prejudicii se
rioase activității întreprinderii.

Ultima unitate la care ne-am oprit 
în cursul investigațiilor noastre a 
fost UZINA DE PIESE DE SCHIMB 
PENTRU UTILAJ CHIMIC DIN 
GAEȘTI. Intrată în funcțiune în 1969, 
această uzină a debutat slab în pri
mul an de activitate : planul de pro
ducție nu a fost realizat Integral la 
nici un indicator. Ce s-a întîmplat 
în luna ianuarie ? Dacă ar fi să jude
căm după primele relatări ale tova
rășului Alexandru Dimitriu, directo-

rul general al Grupului industrial de 
piese de schimb și reparații utilaj 
chimic, am fi tentați să credem „pe 
cuvînt" într-o îmbunătățire simți
toare a situației : „Nu mai sînt pro
bleme deosebite în legătură cu pla
nul pe acest trimestru și, cu atît 
mai mult, în legătură cu planul pe 
luna ianuarie — preciza directorul 
general (n.n. discuția am purtat-o în 
ziua de 30 ianuarie). Sînt toate con
dițiile ca planul să fie realizat la 
uzina din Găești. Am creat deja un 
decalaj între pregătirea fabricației 
și cererile efective ale producției, am 

■ asigurat o aprovizionare corespunză
toare. Din planul lunii ianuarie am 
exclus comenzile a căror realizare 
era nesigură. Ce a rămas, un plan 
în valoare de 10,2 milioane lei, va 
fi realizat cu siguranță".

Deci, fără nici o ezitare, directo
rul general al grupului susține că 
„nu mai există probleme..." In fond, 
iată care era realitatea din uzină: 
cu o zi înainte de încheierea lunii 
ianuarie, se prelimina o valoare ma

ximă pentru pro
ducția efectivă de 
8,1 milioane lei 
(deci o proporție 
de îndeplinire a 
planului de numai 
80 la sută). Așa
dar, o rămînere în 
urmă față de 
plan. Cauzele ? A- 
provizionarea de
fectuoasă (lipsesc 
tabla inoxidabi
lă, magnezita, mo
toare electrice 
etc.) și .lipsa unei 
pregătiri cores
punzătoare a fa
bricației (proiec
tantul care apar
ține de grupul in
dustrial furnizea
ză cu întîrziere 

proiectele necesare tehnologului uzi
nei pentru a putea pregăti, din timp, 
aprovizionarea). La data cînd făceam 
investigațiile, uzina nu dispunea de 
proiecte pentru circa 25 la, sută din 
produsele planificate a se realiza în 
luna februarie. Cînd va fi făcută pre
gătirea tehnologică, cînd se va face 
anrovizionarea cu materiale ? Cu
rios lucru, dar directorul general 
al grupului ne asigura — și de a- 
ceastă dată — că producția lunii fe
bruarie a fost pregătită pînă la data 
de 20 ianuarie. . Ce putem1 spune în 
fața acestei situații. Fie ,că, direc
torul grupului industrial a încercat 
să ne inducă în eroare, să tăinuias- 
că adevărata stare a lucrurilor exis
tentă în uzină, ceea ce e total con
damnabil, fie câ nu cunoștea reali
tatea, ceea ce e inadmisibil, înțrucît 
grupul industrial se află în aceeași 
clădire cu uzina.

Luni, 2 februarie, directorul uzi
nei, tov. Ion lonescu, ne-a informat 
telefonic că „totuși, planul pe luna 
ianuarie a fost realizat, ce-i drept, 
pe muchie : 100 la sută. Am ț,țras“ 
tare, am lucrat și ieri (duminică, 1 
februarie)". Cu alte cuvinte, curată 
minune : o zi înainte de încheierea 
lunii se prelimina nerealizarea pla
nului cu peste 2 milioane lei, ceea 
ce reprezenta nici mai mult nici mai 
puțin de 20 la sută din producția lu
nii ianuarie, pentru ca la încheierea 
socotelilor planul să fie „scos" ca 
realizat I Cum a reușit uzina acest lu
cru rămîne, totuși, un miracol I

Lăsăm locul unor concluzii mai 
largi, pentru sfîrșitul trimestrului I, 
cînd vom reveni în aceste unități. 
Pînă atunci, așteptăm efectul măsu
rilor preconizate să fie luate după 
analiza aprofundată și realistă a re
zultatelor pe luna ianuarie.

Viorel SALAGEAN

Secția de filatură a fabricii de stofe „Argeșana" din Pitești, înzestrata cu utilaje mo
derne, realizeazd o înaltă productivitate a muncii și produse de calitate superioară.

întreprinderea de 
materiale izolatoare din 
Berceni (Prahova) pro
duce zeci de sortimen
te de 
pentru 
nile de 
tierele 
virfuri 
delegații întreprinderi
lor beneficiare roiesc 
permanent in ' jurul 
conducerii fabricii, a- 
saltînd-o cind cu ru
găminți, cind cu ame
nințări să le livreze 
peste repartiții cit mai 
multă vată. întreprin
derea a livrat anul tre
cut, în trimestrele II și 
III, peste nivelurile 
contractate, circa 700 
de tone de produse izo
latoare.

Acum, cind s-au vă
zut „cil sacii in car", 
unii dintre beneficiari 
(întreprinderea 3 Izo
lații București, între
prinderea de șantiere 
pentru lucrări spe
ciale București) pri-

vată minerala 
izolații. In lu
nară, cînd șan- 

înregistrează 
de activitate.

cinuiesc mari greu
tăți întreprinderii ce 
i-a ajutat astă vară. 
Aceștia stau cu repar
tițiile în buzunar, refu- 
zînd să-și ridice mate
rialele izolatoare. Fa
brica a devenit un i- 
mens depozit, avînd 
stocate mărfuri in va
loare de circa 10 mili
oane lei. Pe lingă fap
tul că procesul de pro
ducție este mult stinje- 
niț, se pierd sute și su
te de ore cu manipu
larea acestui imens de
pozit. Și pentru stocu
rile supranormative de 
produse finite care 
s-au creat, întreprin
derea producătoare 
plătește penalizări a- 
preciabile. Înainte de a 
intra . în vigoare noua 
lege a contractelor eco
nomice, oare ni
meni nu poate inter
veni pentru a le aminti 
acestor beneficiari lip
siți. de franchețe care 
le sint obligațiile 7

„Un toniac"de două milioane

DIN 
tu NI

Petroliștii din întrea
ga țară au încheiat 
prima lună cu planul 
depășit pe ansamblul 
producției globale. 
Productivitatea mun
cii a crescut cu 1,7 la 
sută față de plan, pe 
această bază realizin- 
du-se întregul spor de 
producție. In sectorul 
de prelucrare, preve
derile au fost depă
șite cu 1 400 tone ben
zine, 4 200 tone petro- 
luri, 1 700 tone uleiuri 
minerale, 200 tone hi
drocarburi aromatice.

Planul pe luna ia
nuarie a fost realizat 
și în numeroase între
prinderi construc
toare de mașini. Pe 
ministerul de resort, 
prevederile de plan au 
fost depășite la o se
rie de produse prin
cipale : cu 7,3 la sută 
la utilaje pentru in
dustria alimentară, 
5,4 la sută — mijloa
ce de automatizare, 3 
la sută — utilaje me
talurgice, 2,9 la sută 
— motoare electrice 
de 0,25 kW și peste 
această putere. între-

SUCCESELE
I IANUARIE
prinderile producă
toare de utilaje a- 
gricolp și-au întrecut 
sarcinile de plan cu 
10 la sută la instala
țiile de irigat prin as- 
persiune și cu 12 la 
sută la pompele cen
trifugale solicitate în a- 
gricultură.

Pe plan teritorial, 
veștile sosite arată că 
industria județului 
Hunedoara a înregis
trat încă din prima 
lună a anului succese 
de seamă în îndeplini
rea și depășirea rit
mică a sarcinilor de 
plan și a angajamen
telor luate în întrece
rea socialistă. Preve
derile pe ianuarie au 
fost depășite pe an
samblul industriei ju
dețului cu peste 18 
milioane lei la pro
ducția globală și 
5 475 000 lei la produc
ția marfă vindută și 
încasată. Aproape în
tregul spor de pro
ducție s-a obținut da
torită creșterii produc
tivității muncii cu 1,7 
la sută față de sarci
na stabilită.

Din bilanțul înche
iat la Direcția de 
statistică din T'g. Mu
reș rezultă că pla
nul producției globa
le industriale pe lu
na ianuarie a fost în
deplinit de industria 
județului iii proporție 
de 102,9 la sută, depă
șirea reprezentînd o 
producție echivalentă 
cu 15,6 milioane lei. La 
producția marfă vîn- 
dută și încasată sarci
nile au fost depășite 
cu 5,7 milioane lei.

Potrivit datelor cen
tralizate, întreprinde
rile industriale din ju
dețul Ilfov și-au de
pășit cu 3,5 la sută 
planul producției glo
bale prevăzut pentru 
luna ianuarie. Acest 
rezultat se reliefează 
cu atît mai valoros 
dacă îl comparăm cu 
prima lună a anului 
trecut, față de care 
producția globală ac
tuală este cu 26,4 Ia 
sută mai mare. A 
crescut, de asemenea, 
productivitatea mun
cii cu 1.4 la sută 
peste prevederi.

Unii zic că instalația a costat două mi
lioane lei. alții că cel puțin trei... In tot 
cazul, un lucru e cert : cheltuirea valutei 
din dispoziția Ministerului Industriei Ali
mentare pentru achiziționarea din Italia 
a utilajelor unei distilerii de coniac nu 
și-a dovedit justificarea economică. Nu se 
știe cînd au sosit utilajele în țară ; la Gă- 
gești-Vrancea, instalația respectivă a 
ajuns în octombrie .1968. Și cum a sosit, 
așa stă și astăzi.

Din cele relatate de tov. Aurel Blidaru, 
directorul întreprinderii de industrie ali- 
.mentară Vrancea, ..istoria" acestei disti
lerii .și. a „înghețării" banilor statului este 
foarte întortocheată Mai întîi, s-au cum
părat utilajele și ele au fost aduse în 
țară. După aceea, forurile de resort ale 
ministerului au început să se întrebe ce 
să facă cu ele. Unde să amplaseze disti
leria de coniac. La Rîmniou Vîlcea, la Pi
tești. sau în Vrancea ? După multe discu
ții și tatonări pe „teren", s-a hotărît am
plasarea ei la Găgești-Vrancea. S-a elabo
rat studiul tehnico-economic și acesta a 
fost trimis serviciului de proiectare al în
treprinderii „Zarea" din București, care 
a primit sarcina să elaboreze documenta
ția tehnică și de execuție, cu termen de 
predare integrală la 31 decembrie 1969. 
Proiectanții de la „Zarea" însă, din volu
mul de lucrări de construcții-montaj în 
valoare de peste 7 milioane lei, n-au reu
șit să predea, pînă la 29 decembrie 1969, 
decît documentații fragmentate, ce însu
mează 4 719 000 lei.

La insistența organelor de partid lo
cale, interesate ca această instala
ție să nu stea în lăzi pînă la „calendele 
grecești", întreprinderea județeană de 
construcții Vrancea a acceptat anul trecut 
să execute lucrările, chiar dacă documen
tația tehnică și de execuție s-a predat în 
mod fragmentat, cu țîrîita ; cu o condiție, 
însă — și anume : proiectanții de la „Za
rea" să respecte termenul de elaborare și

predare a întregii documentații. In acest 
sens, constructorul a încheiat cu proiec
tantul nenumărate „minute" dar — după 
cum s-a văzut — data de 31 decembrie 
1969, de predare integrală a documenta
ției tehnice și de execuție, nu s-a res
pectat. Pe bună dreptate, organele Băncii 
de Investiții nu au mai fost de acord cu 
tolerarea improvizațiilor și au susținut 
răspicat că nu deschid finanțarea lucră
rii decît atunci cind se predă în întregime 
documentația tehnică și de execuție. în 
această situație, întreprinderea de cons
trucții a sistat lucrările? reușind să ob
țină, la intervenția •Ministerului.. Indus-T 
triei Alimentare, cei 540 000 lei, contra
valoarea lucrărilor executate anul trecut, 
pe bază de proiecte fragmentate — sumă 
care a fost contabilizată ca cheltuieli 
pentru organizarea șantierului.

Termenul de intrare în funcțiune a in
stalației de distilat coniac de la Găgești 
este trimestrul III 1970. Cum însă docu
mentația pentru această investiție nu 
este gata nici acum și cum această insta
lație are nevoie de un timp pentru a trece 
cu succes probele tehnologice, se pare că 
acest termen nu va. putea fi respectat. în
treprinderea județeană de construcții 
Vrancea și-a spus clar cuvîntul : „Nu ne 
dați toată documentația, nu putem exe
cuta lucrarea" ! Tratativele duse cu o altă 
întreorindere de construcții s-au soldat cu 
un răspuns similar j „Mai întîi ne predați 
documentația și pe urmă discutăm ter
menul de execuție, de punere în func
țiune"...

Pînă una-alta, însă, valuta s-a cheltuit, 
instalația de distilat coniac „zace" în 
lăzi, așa cum a expediat-o furnizorul, lu
crările pe șantier au fost sistate — și, 
pentru toate acestea, nimeni nu se face 
răspunzător pînă acum. De ce ?

Stelian SAVIN 
corespoidentul „Scînteii

Pentru creșterea
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torice ale cooperativelor agricole, să le înțeleagă și să ajungă la 
cele mai bune soluții pentru dezvoltarea continuă a uni
tăților. In lumina acestor documente se cere să se facă analize te
meinice — exemplificîndu-se cu situații din cadrul brigăzilorj echi
pelor și altor formații de lucru — asupra modului cum a fost gos
podărit pămîntul, cum a fost folosită forța de muncă, să fie cri
ticați cei care au călcat disciplina, au efectuat lucrări de slabă 
calitate.

După cum se știe, în 1970 producția agricolă globală urmează să 
depășească cu peste 16 la sută realizările anului 1969. Cooperati
vele agricole, care dețin 74 la sută din suprafața arabilă a țării, 
trebuie să aducă o contribuție substanțială Ia îndeplinirea acestei 
sar'cini. Paralel cu stabilirea unor indicatori de plan, care să expri
me cu adevărat posibilitățile fiecărei cooperative agricole în spori
rea producției vegetale și animale, adunarea generală să stabilească 
căile, mijloacele și măsurile prin care vor fi realizați indicatorii de 
plan. In acest fel, încă de la începutul anului, cooperativa agricolă 
va avea un program concret care va da posibilitatea ca întreaga 
activitate să se desfășoare organizat.

Realizarea producției și a veniturilor prevăzute în planul de 
producție și financiar este hotărîtă, în mare măsură, de buna func
ționare a noului sistem de retribuire a muncii. Este necesar ca 
în adunările generale care au loc acum să se stabilească cu pre
cizie nivelul retribuirii încît, cunoscînd tariful normei pentru 
fiecare categorie de lucrări, cooperatorii să știe ce sume de bani 
și cantități de produse li se cuvin pentru munca efectuată. De
sigur, perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii va 
cointeresa pe cooperatori să participe cu regularitate la lucru, să 
contribuie la obținerea unor recolte mari care constituie princi
palul factor al creșterii veniturilor în cooperativele agricole. Pen
tru a nu se repeta neajunsurile care s-au manifestat în ceilalți 
ani în ce privește executarea lucrărilor agricole este necesar ca 
adunarea generală să stabilească numărul de zile calendaristice 
care urmează să fie executat de către fiecare cooperator, defalcat 
pe campanii și luorări. De asemenea, să se pună bazele unei co
laborări strînse cu secția de mecanizare. Pentru realizarea celor 
înscrise în planul de producție trebuie acționat încă din aceste 
zile, cînd sînt de executat‘lucrări în zootehnie, în legumicultura 
și chiar la cîmp. Cooperatorii, luîndu-și angajamente pentru de
pășirea planului, să pună încă de pe acum baze sigure produc
ției agricole din acest an.

Dezvoltarea continuă a proprietății obștești constituie izvorul 
principal al sporirii producției și creșterii veniturilor în coopera
tivele agricole. Tn acest scop, este necesar să se respecte preve
derile statutare în ce privește stabilirea unui raport optim în
tre fondul de acumulare și cel de consum. Cooperativele agricole 
fruntașe, consolidate din punct de vedere economic, datorează 
aceste succese faptului că au alocat, în fiecare an, o parte însem
nată din veniturile nete pentru fondul de acumulări. Paralel cu

măsurile luate de adunările generale în ce privește alocarea unor 
sume corespunzătoare la fondul de acumulare, să se acorde și 
cea mai mare atenție folosirii raționale a fondului de Investiții. 
Trebuie, să se realizeze obiective direct productive și eficiente 
din punct de vedere economic, să se urmărească scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune a acestora și în mod special să se 
extindă suprafețele amenajate pentru irigat. In adunările gene
rale să se critice practica tărăgănării lucrărilor la diferite obiec
tive aflate în construcție. Analiza modului în care au fost fă
cute investițiile demonstrează că, în unele cooperative agricole, 
fondurile folosite nu s-au materializat în producții și venituri co
respunzătoare. De aceea, adunările generale să analizeze temei
nic în ce se investesc fondurile cooperativei, să prevină efectua
rea unor cheltuieli inutile.

Experiența a dovedit că rezultatele economico-financîare ale 
cooperativelor agricole sînt hotărîte, în mare măsură, de activi
tatea desfășurată de consiliul de conducere, de președinte. Este 
momentul cel mai potrivit ca, în actualele adunări generale, să 
se analizeze cum și-au dus la îndeplinire sarcinile obștești, să fie 
criticați fără menajamente cei care nu și-au făcut datoria sau 
au adus prejudicii cooperativei agricole. Cooperatorii să vegheze 
ca în funcția de președinte să fie ales un om care prin întreaga 
sa activitate a dovedit pregătire politică și profesională, capacitate 
organizatorică, care se bucură de prestigiu și autoritate, capabil 
să asigure ordinea și disciplina în cadrul cooperativei. Nu vor 
trebui realeși în consiliile de conducere cei care nu prezintă ga
ranția unei conduceri competente, cei care s-au făcut vinovați 
de încălcări grave ale statutului, au nesocotit disciplina de plan 
sau contractuală, au dat dovadă de indulgență față de cei care 
au săvîrșit abateri.

Materializarea concluziilor ce se desprind din dezbaterile care 
au loc în adunările generale este o cerință de cea mai mare în
semnătate pentru progresul fiecărei cooperative agricole. Expe
riența și rezultatele de pînă acum au demonstrat că nu este sufi
cientă doar exprimarea unor păreri privind bunul mers al trebu
rilor obștești. Trebuie să. se țină seama de ele. Cu prilejul adună
rilor generale se fac și propuneri care nu pot fi cuprinse în pla
nul de producție. Cele care prezintă interes pentru bunul mers al 
treburilor obștești trebuie reținute și consemnate în planul de mă
suri, iar consiliul de conducere să introducă practica urmăririi lor. 
In acest fel cooperatorii vor avea satisfacția că părerile lor sînt 
luate în seamă, păreri care vor contribui la bunul mers al activi
tății cooperativei agricole.

Adunările generale de dări de seamă, desfășurate în lumina ho- 
tărîrii plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din decembrie anul trecut, vor contribui la 
găsirea unor căi noi, eficiente <je sporire a producției, de creștere 
a veniturilor, care să ducă la consolidarea economică a cooperati
velor agricole, la sporirea aportului agriculturii cooperatiste la 
dezvoltarea economiei naționale, a întregii societăți.

Uzina 
iești are obligația 
contractuală de a li
vra, ca și in anii 
precedenți, utilaje si
derurgice pentru Com
binatul siderurgic Ga
lați. Una din condi
țiile ca acest contract 
să fie respectat este 
executarea de către 
C.S. Galați, care are și 
experiență și utilaje de 
turnare adecvate, a 12 
grătare — părți com
ponente ale utilajului 
respectiv. Dar C.S. Ga
lați, sub pretextul că 
are de fabricat, un vo
lum mare de piese 
pentru uz intern, nu 
vrea să-și asume res-

ponsabititatea turnării 
grătarelor. Discuțiile 
între cele două părți 
interesate s-au. dovedit 
infructuoase. Uzina „1 
Mai" se consideră în
dreptățită să ceară a- 
nularea contractului. 
Nu credem însă că a- 
ceasta este cea mai bu
nă soluție. Timpul tre
ce, termenul de livrare 
se apropie, iar fabrica
ția a 430 tone de utilaj 
siderurgic este incertă. 
Cert este numai faptul 
că simțul de răspun
dere al celor In drept 
să rezolve problema 
continuă să scape prin 
ochiurile grătarelor.

ș/

Cariera calcar
Bartolomeu a fabricii 
de ciment „Temelia" 
din Brașov a fost dota
tă la sfîrșitul anului 
trecut cu un excava
tor de mare randa
ment. Pentru deservi
rea acestuia, fabrica a 
achiziționat din import 
două autobasculante cu 
o capacitate de 27 tone 
fiecare. Ambele utila
je au sosit in vama 
Iași încă la mijlocul 
lunii decembrie anul 
trecut. Și, de atunci, 
in ciuda faptului că 
întreprinderea brașo- 
veană a achitat contra
valoarea lor, agregate
le respective au conti
nuat să se afle în va-

nuz săptămîni in șir. De 
ce ? Pentru că organele 
de resort ale C.F.R.- 
ului au amînat expe
dierea hirtiei care să 
indice ruta de trans
port a celor două auto
basculante pină la Bra
șov. Chiar și cu tele
garii dacă o trimitea 
C. F. R.-ul, bucluca
șa adresă ajungea mai 
repede la destinație, 
iar ■ autobasculantele 
n-ar fi.stat atita timp 
degeaba. Fiind vorba 
de calea ferată, ar tre
bui, desigur, ca cei vi- 
novați de tergiversarea 
transportului mașinilor 
respective să fie sanc
ționați „rapid" și „per
sonal".

© Araci pentru...

De un timp, in gard 
la Sintana, județul A- 
rad, sosesc pe adresa 
cooperativei agricole 
vagoane după va
goane cu prefabri
cate din beton. Prin 
baza de aprovizionare 
Arad, cooperativa a so
licitat prefabricate din 
beton pentru solariile 
care urmează să le a- 
menajeze in această 
primăvară. Dar sur
priză. Prefabricatele 
expediate de Între
prinderea de industrie 
locală din Orăștie nu 
erau pentru solarii, ci 
spalieri necesari sus
ținerii viței de vie. 
Ce să facă mem
brii cooperativei din 
Sintana cu materi
ale care nu le sint de 
folos ? Au refuzat, bi
neînțeles, să le recep-

ționeze. După ce pre
fabricatele și-au făcut 
un stagiu pe rampa 
gării, organele agri
cole județene le-au re
partizat altor coopera
tive. Bineînțeles, tot 
cei din Sintana au tre
buit să le transporte de 
pe rampa gării, deoa
rece locațiile ajunse
seră să echivaleze cu 
costul prefabricatelor. 
Este greu de priceput 
unde le-a fost capul 
celor de la direcția a- 
gricolă județeană cind 
au comandat aceste 
prefabricate sau al ce
lor de la Orăștie care 
le-au expediat. Va fi 
însă ușor de stabilit 
vinovăția. Nu de alta, 
dar penalizările să nu 
fie suportate, în conti
nuare, de cooperativele 
agricole, ci de cei 
încurcă lucrurile.

cart

«Pe drumul fără

In urmă cu un an și 
ceva, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii 
a luat măsuri hotărîte 
pentru redistribuirea, 
în cadrul întreprinde
rilor agricole de stat și 
întreprinderilor pentru 
mecanizarea agricultu
rii, a utilajelor și 
mașinilor agricole dis
ponibile. Totuși, un 
studiu al sucursalei 
Băncii Agricole din ju
dețul Botoșani indică 
că aici măsurile res
pective nu au fost du
se pină la capăt. Și ia
tă de ce. In întreprin
derile agricole de stat 
mal există mașini și 
utilaje inactive în va-

loare de 1 819 000 
iar la cele pentru 
canizarea agriculturii 
— in valoare de 
2 668 000 lei. Stocarea 
acestor utilaje inac
tive este cit se poate 
de ’ neeconomică. Fără 
a obține nimic de la a- 
cestea, I.A.S.-urile în 
cauză plătesc amortis
mente anuale in va
loare de 218 000 lei, 
iar I.M.A. — de 267 000 
lei. Această sursă de 
scurgere a banilor fă
ră nici un folos trebuie 
înlăturată. Tragem 
doar un semnal, poate 
acțiunea începută va fi 
dusă pină la capăt.

lei, 
me-
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ARTA SCRIITORULUI

NICOLAE DRAGOȘ : Intre proza
torii literaturii române contempora
ne, dumneavoastră, tovarășe Titus 
Popovici, dețineți un loc distinct i 
sînteți autor al „reconstituirii", prin 
operă, a unor momente importante 
ale istoriei contemporane. Mă gîn- 
desc la cele două romane — „Străi
nul" și „Setea". Cred că putem 
porni de la această re'alitate discu
ția despre raporturile dintre social 
și literatură.

TlTUS POPOVICI : Fără a sub
scrie la „locul distinct" (și asta nu 
din falsă modestie, ci din conștiința 
propriilor limite, pe care o încearcă, 
cred, fiecare scriitor atunci cînd își 
confruntă ambițiile cu posibilitățile) 
aș preciza că î-n ceea ce mă privește 
am considerat și consider că inci
dența istorici cu destinul uman con
stituie una din sursele cele mai ge
neroase și — în același timp — mai 
pline de dificultăți ale literaturii se
colului nostru. <

In ceea ce privește raportul din
tre social și li
teratură, simplul 
fapt că în ultima 
vreme subiectul 
e atît de insis
tent abordat (dis
cuția, după păre
rea mea, conține 
și destule con
troverse latente, 
cam prudent și ______ ._
primate) dovedește că asupra a- 
cestui raport fundamental e înră 
nevoie de multe precizări — 
unele ținind de interpretările sim
pliste și vulgar metafizice din tre
cut, altele de abordarea lucidă, atît 
de necesară, dacă vrem să stabilim 
un climat obiectiv, precum și pără
sirea iluziei că, în afara elaborării 
comune, ar putea exista un punct de 
vedere definitiv și imuabil. (Păcatul 
acesta ai absolutizării relativului și 
al universalizării forțate a particula
rului a contribuit, și nu în mică 
măsură, la un anume „discredit" al 
temei, la o anume teamă de-a nu 
fi taxat „sociologist vulgar" atunci 
cînd părerile și opțiunile mai ales 
sini formulate clar)

Că în afara „socialului", deci a re- 
lațiiloi între oameni, proza se miș
că într-un vid pe care și-1 in' entea- 
ză singură, este un adevăr banal. 
Că există o asemenea modă a „vidă
rii prozei" de conținutul ei, a cărții 
care se scrie pe sine și în asta constă 
singurul drept pe care poate să și-l 
aroge scriitorul „obiectiv" e de a- 
semenea un fapt notoriu. Că o aseme
nea modă are și la noi imitatori nu e 
un secret. Confuzia începe însă din 
momentul în care unii se refugiază 
în dosul aserțiunii ușor sofistice că 
existența fiind în mare măsură sau 
în determinată măsură condiționată 
de social, proza, indiferent de ce la
tură a ei s-ar ocupa, indiferent din , 
ce punct de vedere ar aborda-o, este 
socială, iar raportul de care vor
beam este salvat, tn abstract, discu
ția se poate prelungi Ia infinit cu 
valoarea gnoseologică pe care o a- 
veau polemicile despre sexul înge
rilor, prin 1453, cînd ienicerii esca
ladau zidurile Constantinopolului 
Deci e mai simplu, mai onest și in 
orice caz mai necesar să vorbim des
pre proza românească a anilor noștri 
și despre măsura în care ea reușește 
sau nu să exprime realitatea socială 
a patriei, indiferent de modalitățile 
prin care scriitorul încearcă să-și 
realizeze opera. Cu toată sincerita
tea, dincolo de toate realizările ei, 
eu cred că nu în suficientă măsură 
De ce, care sînt cauzele sau o parte 
din ele 
suită de 
fărul".

N. D. :
Moț — iată două nume de care ne 
amintim cînd vorbim de proza dv. 
în definitiv, aspirația scriitorului de 
a-și sublima n imele în cele ale per
sonajelor sale este dintotdeauna. Și 
totuși în „focul" discuțiilor teoreti
ce am auzit vorbindu-se despre „di- 
soluția personajului" Fără a mă 
considera „conservator", vă mărturi
sesc că fac parte dintre cei ce cred 
In supremația personajului. Aș dori 
să cunosc și opinia dv

T. P. : Sîntem pe aceeași platfor
mă și mărturisesc că mi-e perfect 
indiferent dacă asta poate fi taxat 
drept „conservatorism" sau „tradi
ționalism"

Realitatea este însă că, dacă nu de 
o disoluție, dar de o epuizare a unui 
cnume tip de personaj se poate to
tuși vorbi. Și anume despre aceia 
care suportă istoria, a cărui dramă, 
de sute de ori abordată, provine 
din participarea amorfă ia ciocnirea 
de forțe din afara lui și care-i ae- 
terminâ existența. Victima destinu
lui. („destinul modern e politica", 
spune3 Napoleon și-mi place să ci
tez această pertinentă observație). 
Mă obsedează însă destinul . omului 
a cărui participare la istorie c con
știentă, omul care a ales, a optat. E 
drept că literatura noastră cunoaște 
cu predilecție analiza acestei ale
geri, a drumului pînă Ia opțiune și 
mult mai puțin, în orice caz fără 
realizări notabile, lumea văzută prin 
cealaltă prismă, a acțiunii conștiente, 
a omului care crede sau știe că poa
te acționa asupra istoriei. Pe de altă 
parte, proza modernă e dominată de 
analiza alienării personalității uma
ne și în acest sens teoria despre 
„disoluția" personajului nu e decît 
o ilustrare a neputinței de-a abur-

da celălalt tip de destin, mult mai 
complex și mult mai dramatic, cred 
eu, care nu exclude nici tragismul, 
nici cazul limită, dimpotrivă, dar îl 
abordează altfel, ceea ce nu numai 
că nu exclude, dar implică, pretin
de noi modalități estetice, mult do
ritul „experiment"...

N. D. : Ce înseamnă actualitatea 
pentru un scriitor ? Cînd și cum 
poate fi actual ? Am citit un scena
riu de film al dv. care împrumută 
titlul unui roman anunțat. Erau cu
prinse în acel scenariu schițele unei 
vaste fresce sociale Cred că acolo 
dv încercați o meditație activă des
pre actualitate.

T. P. : Intr-o vreme, a fi „actual" 
însemna a fi la zi cu „ilustrarea" 
evenimentului istoric sau social. (Mai 
puțin psihologic, mai puțin pe pla
nul mutațiilor spirituale) De aici 
suita de_ cărți Ia insuccesul cărora a 
contribuit nu lipsa de talent a au
torilor, ci viziunea pasivă, imperso
nală Și nu era vorba de acea ră-

cmema

din cale afară de

voia sau fără 
oamenilor

Iul, pentru abordarea momentelor 
care devin pietre de hotar în desti
nul colectivităților. trd'* — -
cuițațe
— cu 
actele 
semnificative, nu-i implică

Am trăit cu a- 
o asemenea epocă, în care 

voia lor — 
au fost și sînt 

. ’ ..„” j numai 
pe ei. Chiar dacă aș vrea, n-aș pu
tea renunța la o asemenea optică, 
numai că., nu e din cale afară de 
ușor, așa cum mi se părea Ia înce
putul activității literare. De altfel, 
sînt convins că fiecare scriitor (nu 
vorbesc de grafomani, de imitatori, 
de cei care fac proză după ureche 
sau după cum bate vîntul) se defi
nește în primul rînd prin capacita
tea de-a fi consecvent cu sine, prin 
arta de a se situa în contemporanei
tate. O cultură reține numai multi
plicitatea consecvențelor și numai 
aici se operează, normal, selecția va
lorilor Restul e 
vocație

N. D. : Ce loc 
acte — inclusiv

gălăgia lipsei de

Interviul nostru cu scriitorul Titus POPOVÎCI

eufemistic ex-

încerc să analizez într-o 
articole în revista „Lucea-

Andrei Sabin și Mitru
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cealâ savantă, stendhaliană — reac
ție la delirul romantic —, ci pur și 
simplu de neparticipare. Fiecare 
scriitor poartă în el, printr-un mul
tiplu și complicat proces de deter
minare umană și filozofică, un „me
saj" Măsura în care acest „mesaj" 
găsește pe orbita devenirii istorice 
locul în care i se Integrează, desco- 
perindu-i semnificațiile ascunse și 
fertile, îi conferă actualitatea și — 
nu e nici un paradox — durabilitatea. 
Scenariul de care vorbeați e într-a- 
devăr o schiță provenind dintr-o 
astfel de „obsesie" scriitoricească. 
Și anume în ce măsură puterea con
știent asumată, condiționează desti
nul uman. înălțările și prăbușirile, 
refacerea pierdutei unități a perso
nalității omenești. Pentru că dacă 
democrația socialistă înseamnă atra
gerea tuturor în circuitul exercită
rii puterii. într-un lung, greu și com
plicat proces de devenire, este fi
resc ca ea să apară ca un cataliza
tor al pasiunilor, ca o unitate de 
măsură, ca un criteriu

N. D. : Există azi multe filme, 
piese de teatru cu subiecte istorice. 
Lucru firesc 1 El atestă o anume 
realitate semnificativă : o literatu
ră care își descoperă istoria este o 
literatură cu conștiință de sine. 
Gum 'vedeți manifestîndu-se, azi, 
raporturile dintre literatură si isto
rie 7

T. P. : Dacă a fi actual nu în
seamnă în mod mecanic „a fi la zi", 
meditația asupra istoriei proprii 
poate oferi prilejul unor opere de 
acută actualitate. Bineînțeles nu la 
modul criptic, formulă extrem de 
comodă și nu din cale afară de cu
rajoasă Cronicarul avea o străluci
tă intuiție cînd afirma programatic . 
„cu cele trecute să precepem cele 
viitoare" i pe planul împlinirii spi
rituale a unei națiuni, trecutul nu 
este o aglomerare de fapte întîm- 
plătoare. iar faptele istorice devin 
astfel semnale pe care ni ie trimit, 
din trecut, oameni care au fost și 
cu care — de multe ori — în mn- 
mente de tensiune istorică, ne găi 
sim uimitoare corespondențe

Există, de ce să n-o sounem des
chis. și necesități educative. Ele au 
stat nu o dată în centrul atenției 
scriitorilor înaintași ; meditația asu
pra istoriei naționale este o con
stantă în activitatea celor mai im
portanți scriitori români

Am cunoscut, și asta trebuie s-o 
spunem, o perioadă în care un a- 
nume fel de determinism social (ma
terialist-vulgar, socotesc eu) făcea 
ca istoria noastră să apară de-un 
cenușiu insuportabil, în care perso
nalitățile care au marcat-o apăreau 
ca un produs mecanic și sterp, fără 
incidență și fără prelungire, al unor 
raporturi exclusiv economice. Și de 
aici, tendința și necesitatea ca lite
ratura. cu mijloacele ei proprii, să 
dea astăzi un sens nou dorinței pro
fetice a cronicarului.

N D : Am citit cu interes frag
mentele de proză pe care le-ați pu
blica' în ultimul timp în „Viața ro- 

îmi
crea- 
într-o 
Con- 
pro- 

gram literar o condiție a permanen
ței unui scriitor ? Cum ar trebui 
se manifeste această consecvență 
condițiile literaturii române?

T. P. : In general, nu vorbesc

mânească". în „Luceafărul", 
pare a defini o nouă etapă în 
ția dv., înscriindu-se însă 
continuitate ușor detectabilă, 
siderați consecvența într-un

să 
tn

cu 
plăcere de preocupările mele lite
rare, deoarece asta presupune o si
guranță de sine pe care fiecare scrii
tor trebuie s-o aibă (fără asta, fără 
sentimentul secret de rivalitate di
rectă cu cei mai mari scriitori, ss 
poate face în cel mai bun caz mun
că de meseriaș onest) — dar nu mi 
se pare absolut necesar s-o procla
me... E ca și cum ai da tot timpul 
impresia că-ți faci curaj

Totuși o dată..., Am fost întotdea
una fascinat de acei scriitori care 
au avut ambiția de a crea sinteze, 
care au avut predilecție pentru ma
rile mișcări, pentru furtunile timpu-

Reprezentanții
la „Cerbul de

noștri
aur“

Au fost desemnați cei 
doi interpreți români 
care vor reprezenta țara 
noastră la cea de-a treia 
ediție a concursului in
ternațional 
aur" de la 
ceștia sini 
NASTAS IU 
SIMILEA.

In vederea acestei 
competiții, care va avea

,,Cerbul de 
Brașov. A- 
DOR1N A- 
și ANGELA

loc in luna martie, re
prezentanții noștri și-au 
început pregătirile, Jn 
cadrul Studioului tină- 
rului interpret, sub în
drumarea profesorului 
de canto .lean Bănescu, 
de la conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu", a 
compozitorului Paul 
llurmuzescu și a regi-

fi
I

3

zorilor Cornel Todea 
Marcela Popescu.

Repertoriul de concurs 
al fiecărui interpret va 
fi alcătuit din două cin- 
tece, din care unul va 
fi ales — așa cum pre
vede regulamentul — 
din cele 92 de piese in
cluse in Caietul de me
lodii românești editat t 
special pentru festival.

r

u.

acordați celorlalte 
cinematografiei - 

în cultura 
popor ? Și 
gîndiți i 
de i.___ ,__
dență dintre ele ?

T. P. : Să ne 
limităm numai 
la cinematografie, 
față de care am 
atracția și osti- 
nasc dintr-o iu- 

Dacă a ex is
care să dinami- 

tipareie „clasice" 
e, după părerea

unui 
cum 

relațiile 
interdepen-

litatea care se 
bire frămîntată. 
tat un fenomen 
teze — fertil 1 — 
ale prozei, acesta ,_____
mea. filmul, voga lui, capacitatea (și 
servitutea lui) de a răspunde firii a- 
gitate și dinamice pe care ne-o im
primă vremea Nu știu în ce mă
sură activitatea mea de scenarist 
este meritorie sau nu, dar știu că 
pentru experiența de prozator a fost 
ceva foarte important. Chiar dacă ar 
fi vorba doar de sentimentul extrem 
de precis că te adresezi cuiva, cu 
o identitate carnală, publicul, citi
torul (din care sînt departe de-a 
face un fetiș, dar ignorarea căruia 
mi, se pare un non sens). Și aceasta 
chiar și atunci cînd face coadă la u- 
neie filme mediocre sau epuizează în 
cîteva zile din librării cărți de-a treia 
mînă Poate tocmai atunci trebuie 
să, medităm mai intens asupra pro
priei noastre creații.

N. D. : S-a vorbit adesea despre 
misiunea scriitorului, despre respon
sabilitatea sa dublă — față de pre
zent și viitorime, — despre actele 
sale civice și artistice. Pot fi ele, 
azi. privite separat ? Este necesară 
o osmoză outernică între ele ? Lian
tul lor credeți a se afla în con
știința artistică ?

T. P. Tn aprecierea unei proze atît 
de vitale cum e cea americană, de 
pildă, apar cam întotdeauna și con
siderații asupra modului de viață, 
foarte vital, bărbătesc, al principa
lilor săi creatori Hamali, dorheri. 
chelneri, vînători. proletari sau lum- 
peni. soldați, studenți, mineri, vita
litatea de care vorbeam are o de
terminare foarte precisă
, In România socialistă, responsabi

litatea omului e indivizibilă și sin
cer să fiu eu nu cred într-o „res
ponsabilitate specială" a scriitorului' 
ea decurge din integrarea lui — Ia 
fel cu a celorlalți creatori de bu
nuri — în procesul unei vieți socia
le în continuă dezvoltare. Abstra-. 
gerea. programatică sau nu, se plă-* 
tește implacabil., cu opera, în timp 
Intr-un timp care așteaptă si care 
nu poate fi influențat decît dinăun
trul său.

Pentru scriitorul care năzuiește să 
nu fie un simplu grefier, ci judecă
tor. și procuror, și avocat al destine
lor, osmoza de care vorbiți este nu 
un deziderat, ci o condiție. Al căre' 
liant se află în conștiința politică.

N. D : In sfîrșit. care vi se par a 
fi direcțiile și, deci. perspectivele 
prozei noastre ?

T. P. : în nici un domeniu „profe
țiile" nu sînt mai riscante decît In 
acesta al literaturii. Dezvoltarea 
unei literaturi este condiționată de 
ciocnirile de idei, de controversele 
teoretice, de verificarea în mișcare 
a tendințelor care o animă, uneori 
fățiș, alteori mai* pe ocolite. Cred 
că din frămîntările și căutările care 
definesc proza noastră in momentul 
de față vor apărea acele opere pro
fund angajate, care să exprime vie
țile noastre și meditația lucidă asu
pra lor, semn major al maturității 
spirituale — nu roabă a istoriei, ci 
participantă activ la definirea ei tn 
conștiințe.

Nicolae DRAGOȘ

(Urmare din pag.

Ca
firesc în procesul de creație obișnuit 
al unor oameni de știință cu anumite 
preocupări. Ele nu sînt previzibile 
și nu pot fi supuse deci planificării. 
De abia după ce sîntem în posesia 
lor putem discuta despre aplicabili
tate într-un viitor apropiat sau mai 
'îndepărtat... La noi, nimeni nu este 
împotriva unor astfel de cercetări 
fundamentale, care generează teorii 
noi. constituind un rezervor poten
țial de aplicații viitoare.

— Cum a acționat C.N.C.S; pen
tru a asigura încheierea contracte
lor economice in 
scurte ?

termene cit mai

— Tn perioada de 
lui au mers pe 
mul rînd în județe, iar apoi și 
unitățile de cercetare., toți membrii 
conducerii C.N C.S.. pentru a con
stata. printre altele, și cum se aplică 
prevederile legii în contract-irea ac
tivităților de cercetare. Acolo, la fața

lansare a planu- 
teren, în pri- 
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o Cînd se arată cucuveaua : PA
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
'21,15.
0 Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
a Stăpîn pe situație : BUCU
REȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 . 21, FAVORIT — 10; 13;
15.30 , 18 , 20,30. ,
O Simpaticul domn R : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Prea mic pentru un război atît
de mare: REPUBLICA - 9,30;
11,30; 13,45; 16,15, 18,30; 20,45.
O Dragă Brigitte: CENTRAL — 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Via Mala : FESTIVAL — 8,45 ; 
11 , 13,15 , 16 ; 18,30 ; 21, FERO
VIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45. 
o Ce s-a întîmplat cu Baby Jane?: 
CAPITOL — 9,45; 12,30.
• Călugărița: CAPITOL — 16,15; 
19,45, FLAMURA — 9,30; 12,45; 16; 
19,30.
O Lupii albi : LUMINA — 9,15—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. o Program pentru copii : DOINA
- 9 ; 10
© Taina leului : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 . 20,30.
0 Nn sînt (lemn de tine : CINE
MATECA (Sala Union) — 10 ; 12 ; 
14.
0 Tarzan, omul-malmuță : TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare, 
o Acasă la Nicolae Popa ; Rîpa 
roșie ; Impresii de călătorie ; Raze 
cosmice ; Pictorul Ion Țucu- 
lescu : TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
0 Berii Și comisarul San Antonio : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
- 15.15 . 17,45 ; 20.
» Winnetou în Valea Morțll : BU- 
ZEȘTI - 15.30, RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20.15.
O Băieții din strada Păi :
ZESTI — 20,30.
0 Bătălia pentru Roma : DACIA
— 9—19 în continuare, GIULEȘTI
- 15.30 ; 19, MOȘILOR — 15.30 ; 
19.
e Păcatul dragostei : BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, GLO
RIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 
16 : 18,15 ; 20.30, ARTA — 9—15,45 
în continuare : 18.15 ; 20.30.
n Blow-up :
12.30 ; 15 ;
O O șansă
- 10 ; 12 ;
0 Corabia
15.30 ; 19.
_ Urmărirea : MODERN — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; J8,30 ; 21, TOMIS 

9.30 ; 12 ; 14.30 ; 17 ; 19,30.
Femeia îndărătnică : UNIREA

BU-

COTROCENI — 
17.30 ; 20.

dintr-o mie : GRIVIȚA
16 1 18.15 ; 20,30.
nebunilor : VITAN —

9

•
— 15.30 ; 18 : 20.30.
tu Mîna cu briliante : LIRA — 
15,30 ; 18.
o La ora 5 după amiază : LIRA
— 20,30.
0 San Juro : DRUMUL SĂRII — 
15 ; ------ "
•
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Acum 100 de ani, în com
plexul de împrejurări șoci- 
al-politice și culturale din a 
doua jumătate a veacului 
al XlX-lea, apărea „Aso- 
ciațiunea transilvană pen
tru literatura română și 
cultura poporului român" 
(ASTRA).

Activitatea „Astrei" tn 
decursul existenței sale s-a 
desfășurat pe două planuri. 
Inițial, „Asociațiunea tran
silvană" a îndeplinit rolul de 
societate științifică-literară, 
cărturarii ardeleni ai vre
mii urmărind să facă din 
aceasta o societate acade
mică a românilor transil
văneni. In această perioadă 
iau ființă secțiunile științi
fice ale „Astrei", care se 
vor dezvolta în anii urmă
tori. Treptat și paralel cu 
preocupările de ordin știin
țific, s-a lărgit cadrul acțiu
nilor „Asociațiunii transil
vane" prin îmbrățișarea 
unor probleme tot mai vas
te, promovînd prin mijloa
ce proprii o muncă de pro
pagandă culturală care a 
cuprins mase tot mai largi. 
Astfel, prin întreaga sa ac
tivitate, „Asociațiunea" a 
jucat un rol de o covîrși- 
toare importanță în viața 
culturală, economică și na
țională a românilor transil
văneni. Ea a lucrat consec
vent pentru susținerea pro
gresului intelectual, pentru 
făurirea unității culturale 
și naționale a poporului ro
mân.

O asemenea activitate 
vastă nu putea să se orga
nizeze, să se desfășoare și 
să se dezvolte fără o biblio
tecă mare, care să fie de
pozitara produselor spiri
tuale ale poporului român 
și instrument de cultură, fă
ră de care nu se poate des
fășura o activitate științifi
că literară, cît și a unui 
sistem de biblioteci și alte 
așezăminte de cultură prin 
care să se desfășoare pro
paganda cultural-economi- 
că in mase.

Bibliotecile au fost cele 
dinții instituții create de 
„Astra" la sate și în loca
litățile urbane. în concep
ția și acțiunea „Astrei", bi
blioteca era privită ca fiind, 
alături de școală, principa
lul mijloc de răspîndire și 
asimilare a elementelor 
culturii. în fruntea rețelei 
de biblioteci create s-a si- 

Biblioteca . Centrală

din Sibiu a „Astrei", prima 
și cea mai importantă in
stituție centrală a „Asocia- 
țiunii", care a supraviețuit 
peste 
tate 
ruptă 
ca a
poarte amprenta celor două 
orientări care au existat de •

ani, dupînd o activi- 
memorabilă, neîntre- 
plnă astăzi. Bibliote- 

purtat și continuă să

mânești, rol pe care l-a ju
cat mai bine de trei sfer
turi de veac. Biblioteca 
„Astra" din Sibiu a deve
nit șt constituie și în pre
zent o bază prestigioasă de 
documentare în problemele 
Istoriei și culturii Transil
vaniei, fiind, în același 
timp, singura bibliotecă pu-

Un veac

în slujba

ailtuiii

românești

La aniversarea
Bibliotecii „ASTRA"

la început In activitatea 
„Astrei", constituindu-se și 
dezvoltîndu-se ca o biblio
tecă cu dublu caracter : 
științific-documentară și 
publică — pentru masele 
largi.

Datorită stăruinței șl 
înaltului spirit patriotic al 
unor oameni de 
Biblioteca Centrală 
biu a „Astrei" s-a
tat continuu pe profilul u- 
nei biblioteci naționale ro-

cultură, 
din Si- 
dezvol-

răz-

ra- 
cu-

o sută de ani de 
prin acumularea 
de cărți dinainte 
de după 23 Au-

național și 
constituit

uni- 
din :

cu o 
din 

pini

ală-

blică din țara noastră 
activitate neîntreruptă 
momentul înființării și 
astăzi.

Intre anii 1923—1949,
turi de numai cîteva biblio
teci mari din țară, este be
neficiara legii depozitului 
legal, care a dus la crește
rea însemnată a fondurilor 
sale, la accentuarea carac
terului documentar-națio- 
nal, prin întregirea sa cu 
producția editorială româ-

nească dintre cele două 
boaie mondiale.

Dezvoltarea cea mai 
pidă și substanțială o 
noaște Biblioteca ,Astra" în
anii construcției socialiste. 
In decursul doar a unui 
sfert de veac, colecțiile bi
bliotecii au crescut de 3,7 
ori. După 
activitate, 
fondurilor 
și a celor
gust 1944, Biblioteca „Astra" 
a ajuns păstrătoarea unul 
bogat patrimoniu științific
ii terar 
versal,
325 000 volume cărți, 370 
exemplare carte veche ro
mânească (pînă la 1830). 
45 000 colecții publicații pe
riodice, 6 500 piese manu
scrise și documente, 5 000 
piese iconografice, peste 
1 000 discuri, peste 200 dia- 
filme, 394 stampe și hărți 
vechi etc.

Centenarul activității sale 
publice găsește Biblioteca 
„Astra" în plină dezvoltare. 
Ritmurile de creștere a fon
durilor, a Indicilor de cu
prindere lazlectură a popu
lației și de circulație a 
cărții (fondurile de publi
cații cresc anual în medie 
cu 13 000—15 000 volume; în 
numai 6 ani. 1960—1966, nu
mărul cititorilor și frecven
ța s-au dublat) dovedesc 
importanța și rolul tot mai 
mare pe care le are această 
instituție cultural-științifică 
în activitatea de documen
tare, în cercetarea științifi
că, de instruire și de cultu
ralizare a publicului larg. 
• Instituție cu rădăcini a- 
dînci în trecutul și tradițiile 
cultural-științifice ale po
porului nostru, cu o vene
rabilă contribuție la dezvol
tarea culturii naționale, Bi
blioteca „Astra" din Sibiu 
este astăzi o participantă 
activă la făurirea și dezvol
tarea culturii și științei 
noastre socialiste. Aniversa
rea unui veac de activitate 
publică a Bibliotecii „Astra" 
capătă astfel semnificația 
unui fierbinte omagiu adus 
acestui vechi 
cultură, care 
anilor a adus 
valoroasă la
turii poporului român.

așezămint de 
de-a lungul 

o contribuție 
edificiul cu.1-

Prof. loan HOLHOȘ 
directorul Bibliotecii 
Astra" din Sibiu

Ma-
18 ; 20,15.

Ange-

17,30 ; 20.
Stelele din Eger : FERENTARI 

15.30 ; 19.
Războiul domnițelor : COSMOS 

15.30 ; 18 ; 20,15.
Călătorie fantastică : POPU-

15,30 ; 18 ; 20,30.
doctorului

15,45 ;

o

20,30. .. -■J

fair

I.

tul

(la Sala
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Uniunii 
Ritm ’70

acestor 
corecti- 
cît și a 
ramuri

— 19,30 ; (sala Studio) : 
despre dragoste — 20.

Um-
18.30.

L. Cara-

limba

•
LAR
o Testamentul 
buse : PACEA
a Neîmblînzita Angelica ; 
lica și sultanul : VIITORUL
15.30 . 19.
© Prieteni fără grai : MUNCA 
16 ; 18 ; "
O Băieții
GREȘUL
o Orașul
15.30 :

20.
în haine de piele : PRO- 
— 15,30 ; 18 : 20,15. 
visurilor : FLACĂRA

locului, ne-am străduit să • lămurim 
diversele rețineri ale beneficiarilor 
sau ale executanților contractelor de 
cercetare Am acumulat, totodată, un 
bogat material faptic, pe baza căruia 
vom putea analiza eficiența 
măsuri și propune eventuale 
ve în activitatea institutelor, 
comisiilor de coordonare pe 

cercetărilor științifice.

planu-afara obiectivizării 
cercetare, despre care ați 
ce alte avantaje conside- 
se vor obține prin gene- 

economice

— In
lui de 
vorbit, 
rați că
ralizarea contractelor 
in activitatea de cercetare și ce 
perspective întrevedeți in acest 
domeniu 7

— Și pînă acum, unele institute a- 
veau gestiune .economică proprie. 
Dar cercetătorii nu beneficiau în 
afara salariilor decît de o primă ne
raportată Ia natura și amploarea in
vestigațiilor științifice în care erau 
angrenați Prevăzînd în contracte o 
cotă de beneficii însumînd 10 la sută

Chirurgie în culori — așa s-ar putea numi sintetic muica pe 
care o fac în cele opt ateliere de restaurare ale Muzeului na
tional de artă cei 22 de specialiști care numai în 1969 au redat 

muzeelor din fard și străinătate peste 500 de tablouri.
Foto i Agerpres

din valoarea globală, noua lege sta
tornicește cointeresarea atît a cerce
tării, cît și a beneficiarilor ei O 
parte din această cotă va fi folosită 
de conducerile unităților pentru dez
voltarea bazei materiale a investiga
țiilor, Iar o altă parte va fi distri
buită cercetătorilor, sub formă de 
grătificații Menționez că vechiul sis
tem de premiere, prin care se distri
buia în mod mai mult mecanic o cotă 
de 15 la sută din fondul de salarii 
realizat ducea, de fapt, la lungirea 
inutilă a termenelor de cercetare Să 
mă explic. Dacă, de pildă, un cer
cetător soluționa tema într-o lună, i 
se atribuia o primă de 15 la sută 
din salariul lunar Dacă aceeași lu
crare era rezolvată intr-un an cer
cetătorului îi revenea o primă de 15 
la sută din salariul anual. De aici și 
tendința de a programa cercetări pe 
termen lung, efectuate relaxat, fără 
grabă și încordare Noul sistem de 
premiere preconizat va pune capăt 
acestei situații inadmisibile Cercetă
torii care vor obține rapid rezultate 
valoroase vor avea perspectiva de a

realiza cîștiguri suplimentare apre
ciabile.

Legea contractelor economice 
creează cadrul necesar unei intense 
activizări a tuturor celor care lu
crează în cercetarea științifică Desi
gur, rezultatele aplicării acestei legi 
depind de mai mulți factori, dar în 
primul rînd de modul cum vor fi 
transpuse în viață prevederile sale. 
Consider că există perspectiva reală 
de a antrena astfel marele potențial 
științific de care dispunem, de pil
dă. în învătărnîntul superior, la solu
ționarea problemelor industriei. A- 
proape 12 000 de cadre didactice ar 
putea afecta unoi astfel de cercetări 
o parte din timpul lor de mun
că. ceea ce ar echivala cu un plus de 
potențial orientat direct spre rezolva
rea nevoilor concrete ale economiei 
Societatea noastră 
de cîștigat de pe 
generale a acestui 
de valoare unanim 
stimulat echitabil, 
plin contribuția creatoare la-îndepli
nirea sarcinilor de mare complexita
te ale viitorului cincinal.

nu va avea decît 
urma mobilizării 
potențial științific 
recunoscută, care, 
își va aduce din

I <.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Sala Mică a Palatu
lui) : Seară de muzică contempo- 

20. Prezintă formația ca- 
dirl-

rană
merală clujană „Ars Nova", 
jată de Cornel Țăranu.
• Opera Română : Carmen 
19,30.
• Teatrul de operetă : My 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I.- L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 19,30 ; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 19,30.
• Teatrul de comedie Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul Iul Rameau — 
20 , (sala din str. Alex. Sahia) : 
Purlceie în ureche — 20.
• Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Cînd_ luna e albastră

Dialog
O Teatrul Mic : PreȚiil — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta 
Figaro — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : 
bra doctorului Nacvan
• Studioul I A.T.C. „I, 
glale". Jedermann — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Miul Cobiul — 
15 ; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 15. 
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți — 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță la Tănase — 19,30. 
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” : Trei fete de mă
ritat — 19,30.
• Ansamblul artistic al 
Generale a Sindicatelor .
— 20.
• Ansamblul „Clocîrlla" .
Palatului) : Te cîntăm străvechi 
pămînt ! — 19,30.
n Circul de stat : Mirajul clrcu-

17,30 Emisiune _____
ghlară. 18,05 Film serial „Aventură 
în munți" — episodul X — „Alar
mă". 18,30 Mult e dulce și fru
moasă. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Reflector 19,30 Prim plan : 
Constantin Bobescu — personali
tate artistică de seamă din țara 
noastră. 20,00 Seară de teatru. „Or
lando Furioso" de Lodovico Arios
to — adaptare de Eduardo San- 
guineti. Regia Luca Ronconl. Frag
mente filmate din spectacolul pre
zentat Ia Roma, în luna noiem
brie, la Palatul Expoziției, de că
tre o echipă a Radloteleviziunll 
Italiene. 21,00 Campionatul euro
pean de patinaj artistic. Proba de 
figuri libere perechi — Transmisie 
directă de la Leningrad. 22,00 Te
lejurnalul de noapte. 22,10 Anun
țuri — publicitate. 22,20 Seară de 
balet cu soliștii și ansamblul Tea
trului muzical din Constanța.. 22,40 
Cronica ideilor : Criteriile eficien
ței în cercetarea sociologică. 23,00 
tnchiderea emisiunii programu
lui 1.

Programul 1

20.00 Transmisiunea părții I a 
concertului orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunll. Tn .......
Simfonia nr. 88 de Josef Haydn. 
Concert pentru vioară și orches
tră (primă audiție) de Nicolae 
Bulcllu. Dirijor Constantin Bo- 
bescu. 21.00 Film artistic „Bunicul 
Kilijan și eu" — un film pentru 
toate viratele pe care regizorul ceh 
Jiri Hanibal îl dedică prieteniei. 
22,00 închiderea emisiunii progra
mului 2
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Prezentarea scrisorilor de acreditare MANIFESTĂRI consacrate aniversării Cronica zilei

președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, 

de către ambasadorul Pakistanului
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

în cuvîntarea sa, ambasadorul Re
publicii Islamice Pakistan, Raziur 
Rahman Noore, a transmis președin
telui Consiliului de Stat salutări cor
diale și urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate și bunăstare poporu
lui român, din partea președintelui 
Pakistanului, general Yahya Khan.

Remarcînd că România și Pakistan 
întrețin relații cordiale și prietenești, 
ambasadorul pakistanez a arătat că 
'„aceste relații prietenești se bazează 
pe respect reciproc, înțelegere și do
rința de a colabora împreună în do
meniile politic, economic, cultural ți 
științific în scopul promovării păcii 
în lume și bunăstării popoarelor ce
lor două țări. Atît România, cît și 
Pakistanul aderă la principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
dreptului la autodeterminare al po
poarelor și Cartei O.N.U.".

„Noi, în Pakistan — a arătat am
basadorul Raziur Rahman Noore — 
nutrim cea mai mare admirație față 
de marele popor al Republicii Socia
liste România, care a făcut progrese 
remarcabile în activitatea de con
strucție a națiunii, și anume în do
meniile economic, științific, social și 
industrial, cu rezultatul că, în pre
zent, România se numără printre cele 
mai progresiste și înaintate țări ale 
lumii. Aceasta este fără îndoială o 
apreciere față de devotamentul și 
h* rhicia poporului țării dumnea- 
■vjitră".
Menționînd eforturile țării sale pen

tru dezvoltarea economică, ambasa
dorul Pakistanului a subliniat încă o 
dată că „poporul pakistanez privește 
cu interes cooperarea fructuoasă cu 
țara dumneavoastră în aceste dome
nii în scopul obținerii unor rezulta
te substanțiale prin cooperarea re
ciprocă. Pakistanul și România au 
semnat în 1968 un acord de coope
rare culturală și științifică. Comerțul 
dintre cele două țări, de asemenea 
s-a dezvoltat în decursul ultimilor 
ani".

In încheiere,, ambasadorul Raziur 
Rahman Noore a arătat că se va 
strădui în permanență pentru promo
varea și continua întărire a relațiilor 
cordiale existente între cele două 
țări.

Exprimînd mulțumiri pentru fru
moasele cuvinte de apreciere rostite 
de ambasadorul pakistanez la adre
sa țării noastre și a poporului ro
mân. cît și pentru urările cordiale 
primite, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a adresat la 
rîndul său președintelui Pakistanu
lui, Excelența Sa generalul Yahya

Khan, și poporului pakistanez urări 
de fericire, prosperitate și progres 
din partea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a guver
nului și poporului român, precum și 
din partea sa personal.

In continuare, președintele Consi
liului de Stat a subliniat : „Poporul 
nostru — care-și consacră eforturile 
și întreaga sa putere de creație ope
rei de edificare a unei societăți noi 
— este profund interesat în asigu
rarea unui climat de pace, securitate 
și colaborare internațională, atît în 
zona geografică din care face parte, 
cît și în întreaga lume. In acest spi
rit, România promovează cu consec
vență, în relațiile cu celelalte state, 
principiile suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc ; con
statăm cu satisfacție că și Republica 
Islamică Pakistan aderă la aceste 
principii, care — după cum a de
monstrat viața — permit instaurarea 
unoț1 raporturi de încredere și coo
perare rodnică între state, contribu
ie la afirmarea și progresul tuturor 
țărilor și popoarelor.

Urmărind cu deosebit interes și 
caldă simpatie activitatea laborioasă 
desfășurată de poporul pakistanez, 
poporul român se bucură din inimă 
de realizările și succesele dobîndite 
de țara dumneavoastră pe drumul 
dezvoltării economice și sociale. Deși 
aflate la mare depărtare una de alta, 
țările noastre au multe puncte de 
contact și în primul rînd aș sublinia 
dorința comună de a extinde legătu
rile de prietenie și cooperare. Noi, 
ca și dumneavoastră, considerăm că 
există încă un cîmp larg pentru dez
voltarea colaborării în economie, 
știință și cultură, spre binele ambe
lor noastre țări, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale".

în încheiere, urînd ambasadorului 
pakistanez succes deplin în îndepli
nirea misiunii sale, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
l-a asigurat de tot sprijinul Consi
liului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat. Nicolae Ceaușescu. a avut o 
convorbire cordială cu ambasadorul 
Republicii Islamice Pakistan, Raziur 
Rahman Noore.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbirea 
avută au participat Constantin Stă- 
tescu. secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Ambasadorul Pakistanului a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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vremea,ț» •

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 februarie. In țară : 
vreme relativ călduroasă la în
ceputul intervalului, apoi în ră
cire ușoară, începînd din nord- 
vestul țării. Cer schimbător. Vor 
cădea precipitații la început, 
mai ales sub formă de ploaie, 
apoi sub formă de ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 1 și plus 
9 grade, local mai coborîte. Cea
ță locală. în București : vreme 
relativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cer 
schimbător, favorabil ploii sla
be. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere la început, apoi în 
scădere ușoară.

A apărut nr. 2/1970 

al revistei 
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vădesc mulți adolescenți și 
tineri față de muzica u- 
șoară, față de ritmurile ei 
noi, dintre care unele răs
pund, fără îndoială, unui 
specific al acestei vîrste. 
De altfel, nimic nu mi se 
pare reprobabil în această 
pasiune, dacă ea nu devine 
un obstacol pe magistrala 
esențiala a pregătirii șco
lare a tînărului.

Sînt însă cazuri — și des
tul de frecvente — cînd 
datorită fie lipsei de con
trol, fie unei atitudini con
cesive din partea părinți
lor, unii elevi din clasele 
mari — a Xl-a, a Xll-a — 
se organizează în formații 
de muzică ușoară care, cu 
timpul. își pierd caracterul 
de amatorism, metamorfo- 
zîndu-se în adevărate or
chestre profesioniste. Le 
găsești cîntînd — și nu la 
ore dintre cele mai reco
mandabile 1 — la diverse 
„reuniuni", ba chiar, nu o 
dată, și la... nunți. Pentiu 
mica sumă de bani pe care 
o cîștigă — și care. în mul
te cazuri, nu răspunde unei 
trebuințe' reale nici a tî
nărului, nici a familiei — 
autoritatea părinților se 
năruie, adolescentul arbo
rează aere de „indepen
dență" la o vîrstă cînd in
fluența educativă a celor 
din jur îi este la fel de ne
cesară ca aerul și apa.

Iată un exemplu din 
multe altele. Elevul P.S. se 
înscrie în anul școlar cu
rent în clasa a X-a a li
ceului nostru, transferat de 
la alt liceu.

— Repetă clasa, a fost 
bolnav și a trebuit. în tri
mestrul al III-lea. să-l re
tragem. Este un băiat bun. 
capabil, nu vă face greu
tăți. vă rog primiți-1 — 
ne-a implorat tatăl elevu
lui.

Ulterior am aflat însă că 
tînărul rămăsese repetent 
pentru alt motiv. El intrase 
într-o formație de muzică 
ușoară. Serile le folosea

pentru pregătirea reperto
riului. Părinții au discutat 
de nenumărate ori situația 
creată.

— I-am spus să fie cu
minte. Ii dăm voie să cînte, 
dar să se țină de școală — 
declară mama.

Gustul banilor, înrîuri- 
rea pernicioasă a „priete
nilor" au sădit în mintea 
adolescentului P.S. gîndul 
de a părăsi învățătura.

Un lucru se desprinde 
însă cu limpezime, din a- 
semenea cazuri : pe planul 
„modelelor educative" nu 
există, nu poate exista sta-

TRATATULUI ROMÂNO-SOVIETIC
bucurești: întîlnire la Ambasada

U. R. S. S.
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, A. V. Basov, a organizat 
miercuri la amiază, la sediul amba
sadei, o întîlnire tovărășească cu pri
lejul celei de-a 22-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Au luat parte Mihail Roșiânu,

★

La Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Timișoara a avut loc miercuri 
după-amiază o adunare publică con
sacrată aniversării a 22 de ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică. Am 
participat reprezentanți ai organelor 
județene și locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, personalități ale vieții ști
ințifice, artistice și culturale timi
șorene. Cu acest prilej, prof. ing. 
Gheorghe Savii, decanul Facultății de 
mecanică a Institutului politehnic Ti
mișoara, a vorbit despre importanța 
și semnificația acestui tratat. în în
cheiere, participanții la adunare au 
asistat la o gală de filme documen
tare sovietice.

O manifestare consacrată aceluiași 
eveniment a avut loc și la clubul 
muncitoresc al Șantierului naval din 
Constanța. Despre semnificația aces
tei aniversări a vorbit dr. Fusu Pi
men, președintele Consiliului jude
țean Constanța al A.R.L.U.S. în în
cheiere a fost prezentat filmul so-

președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae lonescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., academi
cieni și alți oameni de. știință, artă 
și cultură, activiști ai A.R.L.U.S., zia
riști.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

★

vietic „Noile aventuri ale răzbună
torilor".

La festivitatea care a avut loc 
miercuri după-amiază la Casa prie
teniei româno-sovietice din Craiova a 
vorbit prof. Atanasie Popescu, secre-

tarul Consiliului județean Dolj al 
A.R.L.U.S. In continuare, asistența a 
participat Ia un recital de versuri din 
creația sovietică contemporană susți
nut de actori ai Teatrului Național 
din localitate. Manifestarea s-a în
cheiat cu o gală de filme documen
tare sovietice.

In cadrul manifestării organizate cu 
același prilej la Casa prieteniei ro
mâno-sovietice din Tg. Mureș, Mu- 
ridsany Tiberiu, membru al Consi
liului județean A.R.L.U.S., a vorbit 
despre dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre România și Uniunea 
Sovietică. Asistența a vizionat apoi 
un program de filme documentare 
sovietice.

Miercuri seara, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Brăila a avut 
loc o expunere pe tema colaborării 
multilaterale româno-sovietice, pre
zentată de Nicolae Gîdea, vicepreșe
dinte al Consiliului A.R.L.U.S. Brăila.

(Agerpres)

moscova: Întîlnire ia Ambasada

României
MOSCOVA 4. — Corespondentul 

Agerpres L. Duță transmite: Cu 
prilejul celei de-a 22-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Teodor Marinescu, a orga
nizat miercuri în saloanele ambasa
dei o întîlnire prietenească

Au participat V. Konptop, preșe
dintele conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-română,

prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., general de ar
mată A. Epișev, șeful Direcției poli
tice superioare a armatei și flotei 
Uniunii Sovietice. L. Iliciov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., N. Pankov, vicepreședinte 
al Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu țările 
străine, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale 
sovietice, activiști de partid, func
ționari superiori din M.A.E., ziariști.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Președintele Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa, acad. Evgheni 
Mateev, care face o vizită oficială în 
țara noastră, a fost primit miercuri 
de ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu. La primire, . care_ s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au participat Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Constantin Ene. director în M.A.E. 
Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la rolul Comi
siei economice a O.N.U. în promo
varea și dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice între statele 
europene, programul său de activita
te și participarea României la activi
tatea acestui for internațional.

★
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a ambasadorului Romuald Poles- 
zczuk, directorul Departamentului de 
presă și informații din Ministerul A- 
facerilor Externe al R.P. Polone, 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a oferit, 
miercuri după-amiază, un cocteil. Au 
participat Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nestor Ignat, președintele U- 
niunii ziariștilor, reprezentanți al 
presei din Capitală.

★
Firma „Rank Xerox" din Londra 

a deschis miercuri dimineața o ex
poziție de specialitate în sala Insti
tutului central de documentare teh
nică din București — str. Cosmo- 
nauților nr. 27—29. Au participat 
membri ai conducerii unor ministe
re economice, instituții centrale, in
stitute de studii, cercetări și pro
iectări. După cuvîntul de. deschide
re rostit de Vasile Tărăboi, direc
torul Institutului central de docu
mentare tehnică, au vorbit Deniș 
Seward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București, _ și Gordon 
Planner, director la firma „Rank 
Xerox". Expoziția, care" are un ca
racter permanent, cuprinde aparate 
electrostatice de reprodus și co
piat.

(Agerpres)

FAPTUL 
DIVERS 
Pionierească

In calitate de membri ai 
cercului micilor agenți de cir
culație, Ioana Brenciu și Nico
lae Bărbulescu, elevi în clasa 
a VlII-a la- Școala generală nr. 
24 din Capitală, se aflau în 
post, la intersecția străzilor Mi
hail Eminescu și Tunari. La 
un moment dat, au observat 
un autobuz care plecase din sta
ție fără să se asigure. Pe scară, 
prinsă între ușile mașinii, se a- 
fla o bătrînă. Văzînd pericolul, 
cei doi pionieri au alergat înain
tea autobuzului, reușind să-1 o- 
prească. între timp, bătrîna fu
sese tîrîtă pe caldarîm, acciden- 
tîndu-se grav. Pionierii au oprit 
primul autoturism și au trans
portat victima la spital. Acum, 
bătrîna se află în afara orică
rui pericol.

Asa cadou
• >

mai rar!

O hotărîre
a Consiliului de Miniștri

9

Stabilirea și sancționarea contravențiilor privind trans
porturile pe calea ferată, auto, pe apele naționale și teri
toriale, precum și folosirea și menținerea în bună stare 

a drumurilor naționale

O hotărîre a Consiliului de Mi
niștri reglementează normele pentru 
stabilirea și sancționarea, contraven
țiilor privind transporturile pe calea 
ferată, auto, pe apele naționale și 
teritoriale, precum și folosirea și 
menținerea în bună stare a drumuri
lor naționale. Potrivit prevederilor 
hotărîrii, constituie contravenții și 
sînt sancționate cu plata unei amenzi 
o serie de abateri de la regulile de 
folosire a mijloacelor și căilor de 
transport în comun, printre care exe
cutarea manevrelor de vagoane pe 
liniile stațiilor de către persoane 
neautorizate, tulburarea liniștii că
lătorilor, ocuparea abuzivă a locului 
rezervat altui călător, degradarea 
clădirilor sau vehiculelor pentru 
transportul în comun, distrugerea 
pomilor sau a plantațiilor de orice 
fel din zona căilor ferate și drumu
rilor publice etc In domeniul trans
porturilor auto sînt pasibile de a- 
menzi neoprirea în stațiile și punc
tele de încărcare obligatorii, circu
lația autovehiculelor, în cursele in
terurbane de mărfuri, fără încărcă
tură sau încărcate sub capacitatea 
nominală, nejustificată legal, abate
rea de la traseul înscris pe foaia de 
parcurs, parcarea la domiciliul șo
ferilor sau în alte locuri decît cele 
înscrise în documentele de bord etc.

Un alt capitol din hotărîre se ocupă 
de normele privind transporturile pe 
apele naționale și teritoriale, stabi
lind contravențiile și sancțiunile în 
domeniul de activitate al căpitănii
lor de port,. Inspectoratului de navi
gație civilă și al Navrom. In scopul 
apărării de degradare a drumurilor 
naționale au fost prevăzute o serie 
de norme privind folosirea și men
ținerea în bună stare a acestora. 
Sînt' considerate, între altele, con
travenții circulația vehiculelor de 
orice fel pe acostamente, ta- 
luzuri, șanțuri și zonele laterale 
ale șoselelor, spălarea și curățirea 
mașinilor, scurgerea sau evacuarea 
combustibilului și lubrifianților pe 
șosele sau în parcaje, murdărirea 
drumurilor și depozitarea pe acestea 
a gunoaielor sau diverselor materia
le, distrugerea totală sau parțială, 
din culpă, a drumurilor, podurilor, 
parapeților, șanțurilor, indicatoarelor 
de circulație și a altor accesorii ale 
șoselelor etc.

Hotărîrea. precum și tariful de 
evaluare a despăgubirilor ce se plă
tesc pentru pagubele provocate de 
contravenienți sînt publicate în Bu
letinul Oficial al Republicii Șocia- 
liste România nr, 161/1969.

(Agerpres)

ritatea lor sînt măcinate, 
reduse nu o dată la zero.

— Ați făcut vreodată 
concesii copilului dum
neavoastră — sînt între
bați unii părinți ai unor 
copii-„caz“.

— Totdeauna a fost mof
turos. De mic nu i-a plă
cut ce-i dădeam să mănîn- 
ce. O dată n-a vrut să mear
gă cu noi la plimbare pen
tru că bereta lui nu arăta 
ca aceea a unui prieten al 
său. L-am pedepsit pentru 
o năzbîtie. dar tatăl său 
l-a absolvit și. drept re
compensă, l-a luat la un

— Ați ajutat-o din cînd 
în cînd la lecții ?

— Da. La matematică 
soțul, doar este inginer.

— Dar la desen și la lu
cru ?

— La lucru mă pricep eu, 
la desen, tatăl.

— Meditatorul la ce li
ceu predă ?

— A. nu. nu mai este în 
învățămînt. Este pensio
nar. A fost. un excelent 
profesor.

— Nu vă supărați. fetița 
face treburi în gospodărie ? 
La școală văd că este scu
tită de educația fizică.

Nu știți în ce clasă 
e fiul meu ?

rea de „vid". Acolo unde 
părinții în primul rînd — 
desigur, fără a eluda răs- 
ounderile esențiale ale șco
lii — abdică de bună voie 
de la rolul lor, aș spune, 
definitoriu de modele vii și 
permanente ale propriilor 
copii, se găsesc alții (și, din 
păcate, nu dintre cei mai 
Indicați) care să-și infil
treze influența nocivă, să 
se erijeze în „modele" de 
comportare în viață.

Mai există și o altă sursă 
a eroziunii autorității pă
rintești : răsfățul. Oricît 
am discuta pe această temă 
nu mi se pare de-ajuns. 
Pare paradoxali, dar toc
mai în acele familii unde 
părinții depun la picioa
rele copiilor totul, uneori 
chiar propria lor demnitate 
umană, influența și auto-

meci de fotbal — își amin
tește mama.

Comentariul este de pri
sos.

Adeseori găsești părinți 
care aduc profesorilor re
proșuri de natura aceasta '

— Nu se poate, fetița 
mea învață. Vă pot spune 
un „secret" ; de mică are 
meditator. Nu înțeleg cum 
se poate să rămînă cori
gentă tocmai la matema
tică.

— Nu vă supărați. cînd 
era mică cine s-a ocupat 
de ea ?

— Să vedeți, noi lucrăm.
deci era normal să se 0-
cupe mai mult bunica Ea
o ducea și o lua de la
școală.

— Și servieta tot ea 1-0
făcea ?
- Și-

— Noi avem un princi
piu : mai întîi învățătura, 
apoi gospodăria. Orice 
fată, după ce se mărită, 
are pe cap destule. Să se 
bucure de viață că apoi... 
Cît privește sportul, e de
bilă. La cel mai mic efort 
obosește.

I-am mulțumit interlocu
toarei. Gîndul m-a dus la 
o observație curentă în 
psihologia acestei, vîrste : 
primul model care i se o- 
feră copilului este familia, 
acel mic univers care foca
lizează toate fenomenele 
societății. Iar despre mo
delul pe care l-a oferit fa
milia acestei eleve, ce să 
mai vorbim ? 1

Cu riscul de a repeta a- 
devăruri arhicunoscute, tre
buie să spunem mereu și 
mereu că. la vîrsta adoles
cenței — tocmai la aceas

tă vîrstă — tinerii au ne
voie de îndrumare, de sfa
turi competente pentru a li 
se forma deprinderi nece
sare adaptării și integrării 
sociale. Că pentru aceasta 
ei trebuie să cunoască rea
litatea sub toate aspectele, 
să înțeleagă viața în com
plexitatea ei, pentru a avea 
o imagine exactă, corectă 
asupra fenomenelor și ten
dințelor ce caracterizează 
stadiul în care se găsește 
dezvoltarea societății, să 
știe să aprecieze o compor
tare, o atitudine — dacă 
folosește sau nu colectivu
lui, dacă vine sau nu în 
contradicție cu normele 
scrise sau nescrise moral- 
cetățenești de conviețuire.

Principala menire peda
gogică a părintelui, la 
vîrsta marilor întrebări și 
a curiozității veșnic înse
tate, este de a explica a- 
dolescentului, răbdător și 
tenace, întreaga complexi
tate a faptelor vieții, de a 
utiliza, cu tact și simț al 
măsurii, întreaga gamă a 
argumentelor logice și emo
ționale pentru a-i forma 
înaltele concepții și deprin
deri morale indispensabile 
omului societății noastre 
socialiste. Dar argumentul 
suprem este și rămîne e- 
xcmpiul personal, propria 
comportare, propria ținută 
morală. Folosind exemplul 
propriu, caracterizat prin 
spirit de răspundere față 
de societate, familia își 
poate educa copiii în așa 
fel îneît să înțeleagă obli
gațiile lor umane și so
ciale ca fiind expresia do
rințelor și aspirațiilor lor, 
a intereselor lor funda
mentale și că aceste exi
gențe. puse în practică, vor 
hotărî reușita acțiunilor 
lor.

Privită din acest unghi 
de vedere, meseria de pă
rinte capătă noi dimensiuni 
etice, iar autoritatea pă
rintească — autoritate în 
sens superior — se con
vertește într-o valoare nu 
numai pedagogică, ci și so
cială de prim ordin.

SPORT
AL PATRULEA MECI ÎN BRAZILIA

Fotbaliștii noștri au terminat la egalitate (1-1) 
cu Inter-Porto Alegre

PORTO ALEGRE (co
respondență specială). — 
Marți în nocturnă (ora 
20 ora locală ; la Bucu
rești, ora 3 noaptea), 
stadionul ,,Beira Rio“ 
a găzduit al patrulea 
meci al turneului tri
colorilor noștri în Bra
zilia. De această dată, 
parteneră le-a fost cu
noscuta formație Inter- 
nazionale Porto Alegre. 
(Inițial, meciul de ia 
Porto Alegre trebuia 
să-1 jucăm cu Gremio, 
dar, de comun acord 
cu organizatorii tur
neului, s-a convenit a- 
supra schimbării adver
sarilor). Internazionale 
este campioana statu
lui Rio Grande do Sul, 
echipă căreia pe teren 
propriu nu i-a putut

rezista nici selecționa
ta Uruguayului, învin
să recent cu 2—0.

Meciul nostru cu echi
pa braziliană s-a înche
iat la egalitate (1—1), 
rezultat ce reflectă în 
bună parte situația 
de pe teren. Am
bele goluri s-au în
scris în repriza a doua. 
Primul gol aparține gaz
delor — Valdojneiro 
transformă imparabil o 
lovitură de la 20 m. E- 
galarea survine cu- 
rînd : la o centra
re a lui Sătmăreanu. 
Domide (intrat în joc 
din minutul 63 în locul 
lui Dumitrache) reia 
cu capul direct în pla
să.

Echipa României a 
intrat pe teren în urmă
toarea alcătuire : Ghi-

ță — Sătmăreanu, Hăl- 
măgeanu, Dinu, Delea- 
nu — Nunweiller VI, 
Dumitru — Neagu, Do- 
brin, Dumitrache, Lu- 
cescu.

Cu acest meci, lotul 
nostru și-a încheiat 
prima parte a turneu
lui brazilian (din 4 
partide, a cîștigat două, 
a pierdut una și a ter
minat la egalitate, de 
asemenea, una).

Următoarea escală pe 
pămîntul șud-american 
va avea loc la Lima, ca
pitala statului Peru, un
de luni, probabil tot în 
nocturnă, echipa noas
tră va susține un foar
te important meci : cu 
selecționata țării gaz
dă, participantă și ea 
la turneul final al 
..mondialelor mexicane".

DE ASTĂZI, LA FLOREASCA 

„Internaționalele" de tenis 
de masă ale României

@ Participă 7 țări @ In primele două zile, întrecerile pe 
echipe 0 Campioana europeană, llona Vostova, și Maria 

Alexandru — mari favorite

In sala sporturilor de la Floreasca 
încep astăzi campionatele internațio
nale de tenis de masă ale țării noas- 

/ tre. La această ediție participă ju
cători și. jucătoare din 7 țări : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R. D. Germană, Ungaria, Polonia și 
România. Astăzi și mîine se vor des
fășura competițiile pe echipe, iar 
sîmbătă și duminică vor avea loc 
probele individuale. In fiecare zi, în

trecerile încep dimineața la ora 9, 
iar după-amiază de la ora 17.

Printre participanți se numără Ilo
na Vostova (Cehoslovacia), campioa
nă europeană, Maria Alexandru 
(România) — ambele, mari favorite 
în turneele individuale — Stanek 
(Cehoslovacia). Korpa (Iugoslavia), 
Giurgiucă (România). Hovestad (R. D. 
Germană), Amelin (U.R.S.S.), Nowo- 
rita (Polonia) etc.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TENIS. Ilie Năstase, o victorie 
Ia Philadelphia

Tn turneul internațional de tenis 
„open" de la Philadelphia. Ilie Năs
tase l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe 
australianul Carmichael. Jucătorul 
român a dominat această întîlnire, 
demonstrînd o formă bună. în tu
rul trei, Ilie Năstase îl va întîlni 
pe englezul Roger Taylor. Acesta s-a 
calificat în urma victoriei realizate 
cu 6—4, 6—1 în fața americanului H 
Fitzgibbon.
FOTBAL. Turneul de la Viareggio

Rezultatele înregistrate în turneul 
internațional de juniori de la Via
reggio (grupa B) : A.C. Milan—Ben
fica 3—1 ; Boca Juniors Buenos Ai
res—A.S. Roma 2—0 ; Rijeka—Ju
ventus A—2 (după executarea lovi
turilor de la 11 m) ; Torino— 
Ț.S.K.A. Sofia 2—0. Echipele cîști- 
gătoare s-au calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției, alături 
de echipele Dukla Praga. Partizan 
Belgrad. Internazionale Milano și 
Florentina.

• Saldanha a pornit la drum...
Antrenorul echipei de fotbal a 

Braziliei. Joao Saldanha, a alcătuit 
’ista celor 22 de jucători care-și vor 
începe la 12 februarie pregătirile în 
comun în vederea participării la 
turneul final al campionatului mon
dial. Lista cuprinde pe Leao. Ado, 
Carlos Albertoj Baldochi, Joel, E-

veraldo. Piazta, Gerson, Jair, Tostao, 
Pele, Edu, Ze Maria, Scala, Brito, 
Marco Antonio. Clodoaldo, Rivelino, 
Rogerio, Antoninho. Dirceu Lopez și 
Paulo Cesar.
• Fotbaliștii sovietici In Venezuela

In cadrul turneului internațional 
de fotbal de la Caracas, echipa bra
ziliană Botafogo a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa U.R.S.S.. care 
se pregătește ’ pentru campionatul 
mondial. Unicul punct a fost marcat 
în minutul 45 de Roberto.
• Inter Milano in sferturile de fi
nală ale C.E.T.

întrerupt săptămîna trecută din 
cauza ceții. meciul retur dintre echi
pele Internazionale Milano și F. C. 
Barcelona (Cupa europeană a tîrgu- 
rilor) s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(1—1). Cu acest rezultat, milanezii 
(care cîștigaseră primul meci cu 
2— 1) s-au calificat pentru sferturile 
de finală.
PATINAJ ARTISTIC. Au început 
„europenele" de la Leningrad.

După primele trei figuri impuse, 
tn proba feminină individuală a cam
pionatelor europene de patinaj ar
tistic (competiția a început ieri, la 
Leningrad) conduce austriaca Beatri
ce Schuba cu 528,1 puncte Concu
renta română Beatrice Huștiu ocupă 
locul 23 cu 367,8 puncte. I

Anul nou a adus orașului Pu
cioasa o pagubă de peste 300 000 
lei. Mersi de așa cadou — 
veți spune. Dar despre ce este 
vorba ? Nici nu i se tăiase bine 
moțul copertinei din piață și a- 
ceasta s-a prăbușit din cauza a- 
bundenței de zăpadă. Cine-i de 
vină ? Zăpada că a depășit aș
teptările, constructorii că au fă
cut toată armătura copertinei din 
fier-beton puțin rezistent -ț greu 
de spus. Oricum, un vinovat tre
buie să existe. Și mai ales a- 
cum, că nu mai are cine să-l... 
acopere, iese el la iveală. Cu cit 
mai repede, cu atit mai bine.

Călătorii 

sprîncenate
Cum își fac datoria unii revi

zori contabili ? Se lasă intimi
dați de funcțiile celor pe care 
au datoria să-i controleze ? .Iată 
ce s-a petrecut la întreprinde
rea de colectare a metalelor 
din Capitală. în calitate de șef 
al controlului financiar intern, 
Virgil Moldoveanu a fost, nu o 
dată, controlat in activitatea 
sa. Cum s-a efectuat însă a- 
cest control, din care de 
fiecare dată amintitul individ a 
ieșit „basma curată" — este al
tă poveste. Pentru că iată ce a 
rezultat din ancheta efectuată de 
organele procuraturii municipiu
lui București. Timp de patru ani, 
Virgil Moldoveanu a falsificat 
sistematic deconturile de depla
sare în diferite localități, cauzînd 
statului un prejudiciu total de 
aproape 122 000 lei. Cei însărci
nați să verifice autenticitatea ac
telor închideau de fiecare dată 
un ochi. „Deh, e șef. Nu face el 
falsuri". Și iată că le-a făcut. Ba 
într-un asemenea stil incit „de
plasarea" ce-1 așteaptă nu-i va 
ti deloc ușoară.

Zîmbesc 
mînzeste»

Soții Constantin și Ecaterina 
Ispășoiu erau fotografi la 
cooperativa „Arta fotografică" 
din Timișoara. în această 
calitate făceau numeroase de
plasări în diferite localități. 
Prilejuri folosite nu numai 
pentru fotografii, ci și pentru 
comercializarea diferitelor o- 
biecte. Cu alte cuvinte, făceau 
speculă în toată regula. De altfel, 
Constantin Ispășoiu a și fost 
condamnat de patru ori pentru 
săvîrșirea unor asemenea fapte. 
„Activitatea" lui nu putea trece 
neobservată. Și o dată... luați în 
obiectiv, s-a stabilit că cei 
doi nu justificau legal pro
veniența unei sume de 80 350 
lei. In consecință, comisia pen
tru controlul bunurilor dobîn
dite în mod ilicit a făcut „re- 
tușarea" cuvenită, aplicîndu-le 
impozitul legal de 80 la sută. 
Iată o... poză inedită a celor doi 
fotografi

Circulă 

autogara
Pină mai an, Sighetul Marma- 

ției avea, de bine de rău, o auto
gara. Cam nestatornică ea, că se 
muta cînd ici, cînd colo, dar 
măcar exista. Aveau călătorii (și 
lu Sighet sînt mulți călători) un 
locșor unde să aștepte liniștiți 
plecarea autobuzului. Iată insă 
că, nu de mult, și ultimul domi
ciliu al autogârii (sala de aștep
tare a stației C.F.R.) s-a desfiin
țat. Autogara s-a mutat, cu toa
te acareturile, sub cerul liber. 
Vă-nchipuiți ce fericire pe pasa
geri, nevoiți sâ aștepte în zăpa
dă. viscol și ger plecarea auto
buzelor. Ce-i drept e drept. In 
apropiere de actualul „sediu" se 
află un bufet. Dar vorba unui 
mucalit. O dată intrat acolo, ori 
pierzi autobuzul, ori banii, sau 
amîndouă laolaltă. Consiliul mu
nicipal, căruia nu o dată i s-au 
adresat cetățenii, cunoaște bine I 
situația. Există chiar și un pro
iect pentru construirea unei au- I 
togări. Dar nu se știe din ce ■ 
motive punerea Iul în aplicare 
întîrzie. Și nu de alta, dar, vor- | 
bind în termeni auto, ar cam fi 
timpul să se pună și autogara I 
...pe roate.

Rubricd redactata de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 
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viața internațională
VIETNAMUL DE SUD 0 CUVlNTARE

Acțiuni ofensive Washington și Londra au depus instrumentele A LUI W. GOMULKA
ale forțelor patriotice La Fabrica de automobile

din Varșovia

® A fost bombardată baza americană 
de la Bien Hoa

SAIGON 4 (Agerpres). — Unită
țile Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au continuat atacurile lansate 
împotriva bazelor și instalațiilor mi
litare americano-saigoneze. Potrivit 
declarației unui purtător de cuvînt 
al comandamentului S.U.A. de la 
Saigon, în noaptea de marți spre 
miercuri, 13 obiective militare au 
fost ținta atacurilor patrioților ; din
tre acestea, două au fost calificate 
drept „deosebit de importante". Prin
tre obiectivele bombardate de pa- 
trioți se află și marea bază aeriană 
americană de la Bien Hoa, situată 
la numai 30 km de Saigon. Tot în 
regiunea Saigonului s-au înregistrat

angajamente directe între patrule a- 
mericane și grupuri de patrioți, care 
au organizat mai multe ambus- 

I cade.
Și în regiunile septentrionale ale 

Vietnamului de sud au avut loc 
miercuri dimineața lupte între tru
pele regimului de la Saigon și uni
tăți ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Trupele saigoneze au ce- 

. rut intervenția aviației americane.
Bombardierele „B—52“ și-au in

tensificat raidurile supunînd unor 
atacuri succesive regiunile nordice 
ale Vietnamului de sud. Comanda
mentul american a anunțat că în 
ultimele două zile aceste bombar
diere au efectuat 14 raiduri.

La 4 februarie a.c., ambasadorii 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, Washington și Londra au 
depus la ministerele afacerilor ex
terne ale celor trei guverne depo
zitare — U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie — instrumentele de rati-

laficare a Tratatului cu privire 
neproliferarea armelor nucleare, 
semnat la 1 iulie 1968 și ratificat 
prin Decretul nr. 21 din 30 ianuarie 
1970 al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

„Politica de vietnamizare a războiului este un truc politic1
ii OECLilMT SENATORUL MCGOVERN

Ci

WASHINGTON. — La Washing
ton continuă audierile începute 
de Comisia senatorială pentru pro
blemele externe în legătură cu 
politica dusă de guvernul S.U.A. 
în Vietnam. Senatorul George Mc
Govern a declarat că „politica de 
vietnamizare a războiului este un 
truc politic desemnat să ascundă în 
fața poporului, american falimentul 
amestecului nostru militar în aface
rile poporului vietnamez". El a adău
gat că programul președintelui Nixon 
de „retragere gradată" a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud va 
face ca aproximativ 300 000 de mili
tari să rămînă în Asia de sud-est în 
următorii 15 sau 20 de ani. Referin- 
du-se la sprijinul acordat de guver-

nul S.U.A actualilor conducători ai 
regimului saigonez, McGovern a 
subliniat că „acesta este un regim 
slab de marionete care a fost men
ținut la putere cu prețul a 40 000 de 
vieți americane și a sute de mii de 
vieți vietnameze". „Cum poate fi 
justificată — a continuat el — folo
sirea masivei noastre forțe de foc 
pentru a continua un măcel care nu 
servește nici intereselor noastre și 
nici intereselor poporului viet
namez ?“

Senatorul Claiborne Pell a califi
cat guvernul de la Saigon ca fiind 
„corupt, incapabil și nereprezenta
tiv", un guvern care nu se menține 
la putere decît prin sprijinul arma
tei americane.

barînd calea muncitorilor de la bazele militare ale
S.U.A. din Okinawa, care demonstrează pentru satisfacerea revendicărilor 

lor economice

AGENDĂ ECONOMICĂ

ORIENTUL APROPIAT
® Reuniunea Comitetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe ® Un interviu al premierului israelian @ Chaban 
Delmas respinge criticile aduse politicii franceze în do

meniul livrărilor de armament

• VARȘOVIA. — în urma 
convorbirilor care au avut loc 
la Varșovia, au fost parafate a- 
cordul comercial pe termen lung 
(1970—1974) între Polonia și Ita
lia și protocolul referitor la 
schimburile reciproce de măr
furi pe anul în curs. După cum 
relevă agenția P.A.P., noul a- 
cord prevede în continuare 
creșterea dinamică a schimburi
lor reciproce de mărfuri, pe 
baza clauzei națiunii celei 
mai favorizate și prevederilor 
G.A.T.T., ale cărui membre sînt 
ambele țări.

Sub președinția lui Gamal Abdel 
Nasser, la Cairo a avut loc o reu
niune a Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe. După cum re- 

. Ratează ziarul „Al Ahram", în cadrul 
reuniunii președintele Nasser a fă- 

...,cuț o declarație, în care a arătat, 
printre altele, că luptă ch Israeliil 
va fi „îndelungată" și că în vederea 
acestei lupte trebuie să fie mobili
zate toate resursele potențiale ale 
țării. El a expus membrilor Comi
tetului Central propunerea Comite
tului Executiv Suprem al Uniunii 
Socialiste Arabe privind formarea u- 
nor comitete civile de luptă. Aceste 
comitete care vor răspunde de pro
blemele legate de . apărarea civilă 
vor contribui la întărirea unității 
fioporului și a forțelor armate în 
upta împotriva inamicului, a sub

liniat președintele Nasser. După cum 
anunță postul de radio Cairo, Comi
tetul Central al Partidului Uniunea 
Socialistă Arabă a aprobat crearea 
comitetelor civile de luptă.

★
într-un interviu acordat postului 

de radio israelian, primul ministru 
Golda Meir a răspuns, după cum re
latează agenția U.P.I., la unele în
trebări referitoare la atacurile avia
ției israeliene asupra teritoriului 
R.A.U. Negînd că' prin asemenea 
atacuri Israelul ar proceda la o „es
caladare" a conflictului, primul mi
nistru a declarat că „în momentul 
în care Egiptul, Iordania, Siria și 
Libanul vor accepta să-și respecte 
angajamentul de încetare a.focului 
— chiar Înainte de a fi gata să în
cheie pacea — atunci se va instau
ra calmul de ambele părți".

•k
PARIS. — Condamnînd . criticile 

formulate împotriva politicii fran
ceze în domeniul armamentelor de 
către Michel Poniatowski, unul din 
liderii republicanilor independenți, 
premierul Chaban Delmas a ..decla
rat marți seara că „membrii gu
vernului își fac datoria și aplică o 
politică stabilită de președintele Re
publicii sub responsabilitatea primu
lui ministru". El a calificat ca „in
tolerabile" criticile formulate în si
nul coaliției, îndreptate împotriva 
vreunui membru al guvernului „ori
care ar fi el", (premierul face aluzie

la atacurile la adresa lui Michel 
Debre, ministru de stat însărcinat 
cu apărarea națională).

*
BEIRUT. In urma unei întrevederi 

care a avut loc miercuri între Ka
mal Jumblatt, ministrul de interne 
al Libanului, și reprezentanți' ai for
țelor palestiniene de comando, între 
cele două părți a fost încheiat un 
acord care stipulează reinstaurarea 
controlului forțelor de securitate li
baneze în interiorul taberelor pentru 
refugiații palestinieni, aflate în acea
stă țară. (Agerpres)

• BUDAPESTA. — In capitala 
ungară se desfășoară în aceste 
zile „Săptămîna tehnicii vest- 
germane". După cum declara dr. 
Varga Jozsef, președintele Aso
ciației ungare, cu prilejul des
chiderii săptămînii tehnice, a- 
.cșastă manifestare are scopul de 
a prilejui, specialiștilor și teh
nicienilor ungari contactul cu 
cele mai noi realizări și cuceriri 
ale. tehnicii din industria cons
tructoare de mașini din R. F. a

Germaniei. Se creează, de ase
menea, noi posibilități și căi de 
colaborare și cooperare econo
mică între întreprinderile con
structoare de mașini din cele 
două țări.

La Budapesta a fost semnat, 
de asemenea, protocolul referi
tor la comerțul pe anul în curs 
între Ungaria și Suedia.

Tot din Budapesta se anunță 
că o delegație comercială un
gară a plecat miercuri spre 
Londra pentru a participa la 
tratativele Comisiei mixte un- 
garo-engleze de colaborare co
mercială, care se vor desfășura 
în capitala Marii Britanii la 9 
februarie a.c.

• BERNA. — A fost semnat 
lin protocol suplimentar cu pri
vire la transporturile aeriene 
sovieto-elvețiene. Pe bază de 
reciprocitate, avioanele aparți- 
nînd societăților de aviație din 
cele două țări vor avea dreptul 
să survoleze teritoriile sovietic 
și, respectiv, elvețian.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., la Fa
brica de automooile din Varșovia a 
avut loc o consfătuire. La încheierea 
dezbaterilor a luat cuvîntul W. Go
mulka, prim-secretar al P.M.U.P. El 
s-a referit la lucrările ce au fost fă
cute pentru reconstrucția uzinei, la 
eforturile depuse pentru organizare^ 
producției de autoturisme pe bază de 
licență. Acestea au necesitat chel
tuieli deosebit de mari, a spus vor
bitorul.

In vederea importului de instalații 
și de materiale, în cadrul cooperării 
cu țările capitaliste au fost obținute 
credite. Pentru a putea acoperi chel
tuielile de valută, legate de punerea 
la punct a producției de autoturisme 
„Fiat-125", este necesar să exportăm 
în aceste țări 40 000 de autoturisme 
de acest fel. Din exemplul acestei 
uzine, a subliniat primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., se pot desprinde 
greutățile pe care ie are de întâm
pinat întreaga noastră economie în 
domeniul exportului în țările capi
taliste. în perioada 1966—1969 expor
tul Poloniei în țările capitaliste a 
crescut în medie cu ,6,2 la sută pe 
an, iar importul — cu 7,4 la sută. în 
această perioadă, importul, în cadrul 
cooperării cu firme occidentale, a 
crescut de peste două ori.

Wladyslaw Gomulka a relevat, dă 
asemenea, că Polonia nu intenționea
ză să limiteze radical importul. Dim
potrivă, a spus el, vom folosi credi
tele pentru import, deoarece aceasta 
facilitează pășirea pe un front larg 
pe calea progresului tehnic. Ar fi 
nejust ca să se obțină credite pen
tru nevoi directe de consum. Este 
necesar — a subliniat, de asemenea, 
vorbitorul — să comparăm sistema
tic indicatorii economici ai țărilor 
cu un înalt grad de dezvoltare pen
tru a cunoaște distanța care ne se
pară de ele.

în încheierea cuvîntării sale. Wla
dyslaw Gomulka a abordat o serie de 
probleme internaționale. Oprindu-se 
asupra schimbului de păreri, care 
urmează să aibă loc cu R.F. a Ger
maniei în probleme politice, vorbito
rul a relevat că acesta este legat de 
pregătirea conferinței europene în 
problemele securității. W. Gomulka 
a declarat că situația din Orientul 
Apropiat s-a înăsprit serios. El a 
criticat hotărîrea guvernului: S.U.A. 
de a extinde sistemul de rachete 
antirachete, apreciind că aceasta re
prezintă o nouă etapă a cursei înar
mărilor. în încheiere, el a relevat im
portanța deosebită a convocării Con
ferinței de securitate general-euro- 
peană al cărui scop este întărirea 

' coexistenței pașnice, în Europa.
★

VARȘOVIA; — Delegația vest-ger- 
mană ce urmează să ia parte, înce- 
pînd ,de . joi 5 -februarie, la schimbul 
de păreri politice dintre guvernele 
R.P. Polone și R.F. a Germaniei, a 
sosit miercuri la Varșovia. Delegația 
vest-germană este condusă de Georg 
Duckwitz, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al R.F. a 
Germaniei.'

agențiile de presă transmit
In cadrul lucrărilor Comisiei politice a Conferinței 

interparlamentare, care se desfășoară la Cairo,a luat cuvîn- 
tul miercuri, deputatul român Ion Mărgineanu, secretar al Marii Adunări 
Naționale, redactor-șef al ziarului „România Liberă". Exprimîndu-și convin
gerea că reuniunea de la Cairo va reprezenta un cadru propice pentru un 
util și constructiv schimb de vederi, capabil să contribuie la crearea unor 
condiții favorabile în vederea unei soluționări adecvate a conflictului din 
Orientul Mijlociu, el a subliniat că România militează pentru destindere inter
națională, pentru eliminarea conflictelor armate și a tuturor focarelor de 
război. Poziția României, a subliniat Ion Mărgineanu, exprimă ideea din ce 
în ce mai răspîndită că forța nu creează dreptul, că orice cuceriri făcute prin 
arme nu pot rămîne definitive. In soluționarea problemelor internaționale actuale, 
a precizat el, trebuie să se facă apel la normele unanim recunoscute ale drep
tului internațional, norme bazate pe respectul strict al independenței și suve
ranității naționale. In acest sens, deputatul român a subliniat că „rezoluția 
Consiliului de Securitate oferă mecanismul internațional pentru abordarea 
cu realism a complexului de probleme din această zonă'. Menționînd că 
poporul român și-a manifestat deplina sa solidaritate cu lupta justă a popoa
relor arabe pentru consolidarea independenței lor, împotriva imperialismului și 
a neocolonialismului, pentru transformarea lor democratică pe calea progresului

Alegerile generale din 
Costa Rica,care au avut loc du* 
minică, s-au încheiat cu victoria 
Partidului Eliberării Naționale, aflat 
pînă în prezent în opoziție, iar candi
datul acestui partid, Joși Figueres 
Ferrer a fost ales președinte al țării 
pentru viitorii patru ani. El a întrunit 
55 la sută din numărul total al votu
rilor. Majoritatea locurilor în Aduna
rea legislativă o deține în prezent 
Partidul Eliberării Naționale — 32.

dintre reprezentanții sindicatelor și di
recțiunea societății în vederea soluțio
nării conflictului.

de escaladare a cursei 
înarmărilor"

OTTAWA 4 (Agerpres). — Răspun- 
zînd unei întrebări în parlament, în 
legătură cu construirea de către 
S.U.A a sistemului de rachetă anti- 
rachetă, „Safeguard", primul mini
stru, Pierre Elliot Trudeau, a decla
rat că încă de la anunțarea acestui 
plan de către Washington, guvernul 
canadian și-a exprimat îngrijorarea 
față de această „nouă formă de es
caladare a cursei înarmărilor". Pre
mierul Trudeau a subliniat că „con
vorbirile privind limitarea armelor 
strategice oferă posibilități mai largi 
de a feri omenirea de război decit 
continuarea cursei înarmărilor". în
trebat dacă guvernul de la Ottawa 
va protesta împotriva extinderii de 
către S.U.A. a sistemului „Safeguard", 
primul ministru a răspuns că însăși 
intervenția sa în parlament constituie 
o formă de protest.

Deschiderea celui 
de-al XlX-lea Congres 

ai P. C. Francez
PARIS 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghip, transmite : 
Al XlX-lea congres al Partidului 
Comunist Francez s-a deschis 
miercuri dimineața în- marele Palat 
al Sporturilor din Nanterre, cunos
cut oraș muncitoresc și centru 
universitar din regiunea pariziană.

La lucrările congresului parti
cipă aproape 1 000 de delegați — 
muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri muncitori, studenți, femei re
prezentând cele 90 de federații de
partamentale ale partidului. Sînt, 
de asemenea, prezente delegațiile 
a peste 60 de partide comuniste și 
muncitorești, cit și ale unor miș
cări de eliberare națională. Dele
gația Partidului Comunist Român 
este condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizii, metnbru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează :

• 1. — Raportul intitulat „Lupta 
contra puterii monopolurilor și re
gruparea forțelor democratice și 
muncitorești pentru o democrație 
avansată și socialism" ;

2. — Raportul asupra discutării 
și adoptării tezelor partidului;

3. — Alegerea noilor organe de 
conducere.

Lucrările au fost deschise de ve
chiul militant comunist Raymond 
Barbet, primar de 35 de ani al o- 
rașului Nanterre, care a salutat pe 
participanții la congres.

A luat apoi cuvîntul Jacques 
Duclos, membru al Biroului Politic, 
care a exprimat sentimentele fră
țești ale congresului față de secre
tarul general al partidului, Wal
deck Rochet, ce este împiedicat, 
din motive de sănătate, să parti
cipe la lucrările acestuia. Jacques 
Duclos a salutat apoi delegațiile 
străine participante la congres.

Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic, secretar al P.C.F., 
a prezentat apoi, în numele Comi
tetului Central, raportul la primul 
punct al ordinii de zi.

în ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul la discuții numeroși 
delegați din Lorena, Loara, re
giunea pariziană, care s-au referit 
în cuvîntul lor la diferite proble
me din raportul principal pri£r<, ' 
lupta clasei muncitoare și a niase- 
lor largi pentru pace și socialism.

Lucrările congresului urmează 
să fie reluate joi dimineața, cînd 
vor continua discuțiile asupra ra
portului principal.

P. S. Italian despre o nouă coaliție 

de centru — stingă
ROMA 4. — Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite : La 
Palatul Congreselor E.U.R. din Roma, 
se desfășoară lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Italian consacrată studierii po
sibilității de participare a partidului 
la un nou guvern de centru-stînga. 
în raportul pe care l-a prezentat, 
secretarul național al P.S.I., Frances
co de Martino, a expus motivele pen
tru care, după părerea sa, în mo
mentul de față este necesar ca so
cialiștii să răspundă pozitiv cererii ce 
le-a fost adresată de actualul pre
mier, Mariano Rumor, de a consti
tui o nouă coaliție cvadripartită. în 
același timp, secretarul P.S.I. s-a 
referit și la unele aspecte privind 
programul unui eventual nou cabi
net. De Martino a pornit de la ideea 
că reeditarea unui guvern de cen
tru-stînga „în patru" este, în situa

ția actuală, singura soluție posibilă 
deoarece ideea unui guvern bipartit 
(democrat-creștini — socialiști) nu 
este acceptată de o mare parte a de- 
mocrat-creștinilor, iar actualul cabi
net monocolor „se află deja în criză 
și este practic demisionar". Refuzul 
socialiștilor de a participa la un nou 
guvern poate provoca situații-dnf-.se- 
bit de grave, fără o altă cale ’e- 
șire decît anticiparea alegeri,^ ■>- 
litice, a menționat vorbitorul. ' Q

în privința problemelor de po eiică 
externă, care de fapt nici nu ausașt 
dezbătute în cursul convorbirilor în 
patru la nivel înalt, de Martino a a- 
mintit poziția cunoscută a Partidu
lui socialist (sprijinirea unei confe
rințe pentru securitatea europeană, 
solidaritatea cu lupta pentru liber
tate a poporului vietnamez, recu
noașterea de către Italia a Republi
cii Populare Chineze).

și păcii, I. Mărgineanu a subliniat că „România va milita în viitor pentru 
intensificarea relațiilor cu popoarele arabe, că ea va acționa cu aceeași fermi
tate și consecvență pentru soluționarea conflictului din această zonă".

încordarea persistă în 
Irlanda de Nord.In ciuda mai 
multor măsuri luate de către autori
tățile nord-irlandeze de a împiedica 
declanșarea tulburărilor și incidentelor 
dintre cele două comunități confesio
nale, în Ulster situația continuă să se 
mențină încordată. în ultimele două 
zile, au avut loc trei explozii. Una 
dintre acestea a produs serioase pa
gube materiale unei biserici romano- 
catolice din Drumoness; celelalte 
două au dus la avarierea unor clădiri 
publice.

Minerii suedezi de Ia Ki-, 
rUUa, Svappavaara și Malmberget, 
după o întrerupere a lucrului de 57 
de zile, și-au reluat miercuri activita
tea, în urma asigurărilor primite că în 
următoarele zile vor începe negocierile

Vizita unor conducători 
ai P.S.D.G. în Ungaria. Asen- 
ția M.T.I. anunță că între 1 și 4 fe
bruarie s-au aflat într-o vizită neofi
cială la Budapesta Hans-Jiirgen 
Wischnewski, secretar executiv fede
ral al Partidului Social Democrat din 
Germania și Eugen Selbman, consilier 
pentru problemele de politică externă 
al partidului. în timpul vizitei, cei 
doi oameni politici vest-germani au 
avut o întrevedere cu Zoltan Komoc- 
sin, președintele Comisiei pentru pro
blemele externe a Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, cu Janos Peter, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Un
gare și cu Băla Szâlai, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior.

Guatemala în perspectiva 
alegerilor prezidențiale 
DEOCAMDATĂ, STARE DE URGENTĂ

A doua conferință la ni
vel înalt a statelor membre 
ale Organizației țărilor ri
verane ale fluviului Sene
gal început marți lucrările la 
Conakry. în cadrul ședinței inaugu
rale, președinte al reuniunii a fost ales 
Leopold Sedar Senghor, șeful statului 
senegalez. Țările membre ale organi
zației sînt Guineea, Mauritania, Mali 
și Senegal.

Institutul pentru dezvoltarea legăturilor dintre opi
nia publică din U.R.S.S. și cea din R.F. a Germaniei 
a fost înființat la Moscova, anunță agenția TASS. Președinte al institutului 
a fost ales Vladimir Hvostov, directorul Academiei de științe, pedagogice a 
U.R.S.S. In cuvîntul de deschidere, el a arătat că țelul principal al institutului 
îl constituie dezvoltarea unor relații bune între popoarele celor două țări, în 
scopul consolidării păcii în Europa.

Un comunicat comun 
a fost dat publicității la Praga, cu 
prilejul încheierii vizitei ministrului 
afacerilor externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer, în R. S. Cehoslovacia.

Delegația Uniunii ziariș
tilor din U.R.S.S., avînd în frun
te pe redactorul șef al ziarului „Iz
vestia", 
o vizită 
mită de 
William 
TASS.

L. N. Tolkunov, care face 
în Statele Unite, a fost pri- 
secretarul de stat al S.U.A., 
Rogers, informează agenția

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— In saloanele din Washington 
ale Asociației americane de 
filme a avut loc marți deschi
derea zilelor filmului românesc 
care se desfășoară la New York 
intre 3 și 28 februarie, sub aus
piciile Muzeului de artă mo
dernă din New York și ale Aso
ciației americane de filme.

A fost prezentat filmul „Pă
durea spinzurafilor", după care 
a avut loc o recepție oferită de 
Jack Valenti, președintele Aso
ciației americane de filme.

„Globul de aur“—1969

Secretarul general al C.C. al Partidului Neo Lao Hak- 
SUt din Laos, Fumi Vongvicit, a adresat copreședinților Conferinței de la 
Geneva din 1962 mesaje în care se declară că Statele Unite extind amestecul 
lor armat în Laos, contânuînd să aducă masiv personal militar în această țară. 
In mesaje se subliniază că aviația S.U.A. continuă să întreprindă raiduri asupra 
teritoriului laoțian, lansînd împotriva populației pașnice bombe cu substanțe 
toxice și chimice.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Piața

In metropola filmu
lui american, s-au în- 
tilhit zilele acestea re
prezentanții Asociației 
presei străine de la 
Hollywood, pentru a 
acorda acel mult apre
ciat premiu al lumii 
cinematografice „Glo
bul de aur". Un succes 
deosebit a înregistrat 
filmul britanic al regi
zorului Charles Jarrott 
„Anne of the Thousand 
days" („Anna celor o 
mie de zile"), o ecrani
zare a epocii furtu
noase a regelui Henry 
al VIII-lea. Filmului 
i-a fost decernat „Glo
bul de aur" pentru cel 
mai bun film artistic 
al anului 1969, el fiind

de asemenea distins cu 
„Globul de aur" pen
tru cea .mai bună re
gie și pentru cel mai. 
bun scenariu, iar 
interpretei principale, 
Geneviăve Bujold, i-a 
revenit „Globul de 
aur" pentru cea mai 
bună interpretă femi
nină a anului 1969.

Premiul pentru cel 
mai bun actor al anu
lui 1969 a fost decernat 
lui John Wayne pentru 
realizarea sa > din fil
mul „True Grit" („Un 
caracter drept"). Peli
cula britanică „Oh. 
what a lovely war" 
(„Vai, ce război dră
guț") a fost declarat cel 
măi bun film de limbă 
engleză. iar filmul

francp-algerian „Z" a 
primit „Globul de aur" 
decernat celui mai bun 
film străin al anului 
1969. Premiile pen
tru cei mai promi
țători debutanți ai e- 
cranului au fost acor
date lui Aii McGraw 
pentru rolul din „Go
odbye Columbus" („La 
revedere Columb") și 
actorului John Voight 
pentru rolul din „Mid
night Cowboy" („Cow- 
boyul de la miezul 
nopții"). „Globul de 
aur" al recunoștinței a 
fost acordat actorilor 
Cecile Demille și Joan 
Crawford, unii, dintre 
cei mai risfățați favo- 
riți ai ecranului

A. S.

De cîteva zile, cei aproape 5 mili
oane de locuitori ai Guatemalei, mica 
republică a cafelei din America Cen
trală, trăiesc din nou o atmosferă 
de incertitudine. După cum s-a anun
țat, președintele țării, Julio Căsar 
Mendez Montenegro, a declarat starea 
de urgență și a suspendat drepturile 
constituționale pe o perioadă nelimi
tată, ca urmare a recrudescenței tul
burărilor înregistrate în ultimul timp.

Hotărîrea intervine la mai puțin de 
o lună după, ce fusese suspendată sta
rea de urgență decretată pentru 15 
zile, in urma unui alt val de atentate 
și crime. Autorii : două dintre cele 
mai active organizații de extremă 
dreaptă de pe continent : „Mișcarea 
anticomunistă națională organizată" 
(M.A.N.O.) sau „Mina albă" și „Noua 
organizație anticomunistă" (N.O.A.). 
Cele două organizații au făcut numai 
în 1968 peste 5 mii de victime. Aces
tea s-au recrutat din rindul tuturor 
acelora care ar putea constitui ob
stacole în calea politicii ultrareacțio- 
năre. încă de la apariția lor, extre
miștii de dreapta s-au bucurat de 
sprijinul, mai mult sau mai puțin 
fățiș, al oligarhiei autohtone și al 
unor vîrfuri militare.

Activitatea teroristă desfășurată de 
M.A.N.O. și N.O.A. s-a intesificat, nu 
întâmplător, în preajma alegerilor 
prezidențiale ce urmează să. se des-, 
fășoare în martie a.c. (dar a căror 
dată exactă nu a fost încă fixată). 
Este știut că in cursa pentru preșe
dinție sînt angajați trei candidați : 
Mario Fuentes Ferruchini, din par
tea Partidului revoluționar, de guver
nământ, Jorge Lucas Caballero, din 
partea Partidului democrat-cre.știn, și 
colonelul Carlos Arana Osorio, repre
zentând forțele de dreapta, grupate în 
Mișcarea de eliberare națională. Ma
rio Fuentes pornește în cursa electo
rală cu atuul partidului oficial, aflat 
la putere din 1966. Programul elec
toral al lui Lucas Caballero prevede 
o serie de reforme în sectoarele, agrar,' 
fiscal și al asistenței sociale, precum 
și măsuri privind reducerea șomaju
lui, apărarea bogățiilor naționale și

dezvoltarea unei economii proprii. 
Lucas Caballero este sprijinit, in a- 
fară de propriul său partid, de Uni
tatea revoluționară democratică, gru
pare de stânga a intelectualilor, de 
grupările arevaliste (partizanii fos
tului președinte Arevalo) și, după 
cum afirmă unii observatori occiden
tali, e posibil să fie sprijinit și de 
Partidul muncii din Guatemala (co
munist) aflat în ilegalitate. Pînă în 
prezent, Partidul muncii nu și-a fă
cut cunoscută intenția sa.

Cit privește cel de-al treilea can
didat, Carlos Arana Osorio, același 
care, în calitate de șef al poliției re
giunii Zapaca, a organizat, nu de 
mult, vaste operațiuni de „curățire" 
cu sprijinul organizațiilor extremiste 
de dreapta, contează pe sprijinul 
Partidului instituțional democratic — 
conservator — al doilea ca impor
tanță în Guatemala, care nu prezintă 
un candidat pfopriu, precum și pe 
sprijinul marilor latifundiari. Obser
vatorii apreciază că șansele lui Arana 
în cursa pentru președinție sînt mi
nime și nu exclud posibilitatea unei 
intervenții militare care ar aduce la 
putere un regim de dictatură. Si asta 
cu atit mai mult cu cit zvonurile des
pre un eventual „pronunciamento" al 
militarilor de dreapta au devenit tot 
mai insistente in ultima vreme. Ele
mentul nou care intervine însă în 
acest joc de forțe este acela că Arana 
nu mai poate conta, ca pînă nu de 
mult, pe sprijinul unanim al arma
tei. După toate aparențele, în rindul 
armatei au apărut o serie de elemente 
care sprijină guvernul actual, pre
cum și o altă grupare mai mică, că
reia i se .atribuie vederi de stingă. 
In această conjunctură — apreciază 
unii observatori — cercurile de dreap
ta sînt interesate ca apropiatele ale
geri să aibă loc într-o atmosferă de 
nesiguranță, care — consideră ele — 
ar facilita instaurarea unui regim 
forte. Aceasta ar fi și explicația re
crudescenței valului de teroare dez
lănțuit de M.A.N.O. și N.O.A.

Dan MUNTEANU
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