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toate ramurile
producției noastre materiale 
preocupări susținute pentru

CHIMIA
Tn angrenajul complex al economiei românești, industria chimică ocupă azi un loc de frunte. Poziția de cea mai dinamică ramură a industriei, cîștigată în ultimii ani de acest sector, nu este întîmplătoare și ea își găsește fundamentarea în politica consecventă a partidului și statului nostru de valorificare superioară a resurselor naturale de care dispune țara noastră, de rolul pe care îl joacă gradului nomii.Acum, cincinal, pra rezultatelor înregistrate în industria chimică, constatăm cu satisfacție că prevederile directivelor Congresului al IX-lea sau înfăptuit cu succes. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriei chimice a fost de circa 21,5 la. sută. — cel mai înalt din economie — față de 18,5 la sută cit era prevăzut. Evident, este un succes deosebit de important care exprimă, dincolo de aceste cifre sintetice, capacitatea chimiștilor noștri de a stăpîni tot mai bine tehnica modernă, dorința lor mereu vie de a se alinia în fruntea eforturilor orientate spre asigurarea unui înalt dinamism industriei socialiste românești.Dintr-un asemenea lanț al succeselor se desprind și rezultatele pozitive înregistrate în ultimul an al cincinalului, cînd planul pe ansamblul ministerului a fost realizat. S-au produs peste plan în 1970, printre altele, 4 400 tone de fibre și fire chimice, 1 000 tone de cauciuc sintetic, 2 500 tone de lacuri și vopsele și alte produse. Accentuînd eforturile pentru ridicarea eficienței activității e- conomice, numai în unspreceze luni din 1970 chimiștii au dat peste plan aproape 468 milioane lei beneficii.Dacă privim, în general, tabloul statistic al rezultatelor obținute de industria chimică în cincinalul care a trecut, conclWZia este pozitivă. La o analiză mai atentă, în profilul unităților direct productive, a modului în care au participat fiecare din ele la obținerea acestor rezultate, constatăm că există totuși o serie de rezerve interne de sporire a producției, jnai ales la unitățile noi, dotate cu tehnologii moderne, care așteaptă să fie valorificate, că nivelul cheltuielilor de producție este încă nejustificat încărcat cu unele pierderi ce

pot și trebuie să fie lichidate. Nesatisfăcătoare a fost și desfășurarea lucrărilor de investiții pe citeva șantiere importante ale chimiei, cum sînt cele de la Turnu-Măgurele, Rm. Vîl- cea, Pitești, Craiova, unde s-au înregistrat nu în puține cazuri amînări ale termenelor de punere în funcțiune, iar apoi, prelungirea perioadei de atingere a parametrilor proiectați, cu implicații directe în producție. Sînt puncte slabe ale activității noastre, pentru înlăturarea cărora va trebui să insistăm în mod deosebit în.. „acgșț ,an._șpre. a. ne ..PALfea .'angaj^dip ,.,^ plin, cu întregul potențial material și uman de care dispunem, la realizarea sarcinilor stabilite de directivele Congresului al X-lea al partidului.în anul 1971 și în perspectiva cincinalului în care am intrat se menține, ca o trăsătură caracteristică a industriei chimice, inaltul ei dinamism, determinat de cerința majoră a valorificării superioare a resurselor naturale ale țării noastre, de necesitățile mereu crescînde de. produse chimice , ale tuturor ramurilor economiei, cît și de posibilitățile largi de export. Tocmai înțelegînd locul și rolul industriei chimice în contextul dezvoltării generale a industriei românești, cifrele de plan stabilite pentru perioada 1971—1975 sînt superioare nivelurilor prevăzute în directivele Congresului al X'-lea al partidului.Care sînt direcțiile mai importante ale dezvoltării industriei chimice în actualul cincinal și, mai ales, în 1971 7 Accentul principal va cădea și de data aceasta asupra îngrășămintelor chimice și a petrochimiei. în acest sens, amintesc că producția industriei chimice va fi astfel orientată îneît să> asigure, treptat, necesarul integral de îngrășăminte și alte substanțe chimice pentru agricultură, sortimente principale de fire și fibre chimice, cauciuc sintetic, materiale plastice și rășini sintetice. Firește, consecvenți practicii de pînă acum, vom urmări în permanență ca toate

creșterile cantitative să se realizeze în condițiile accentuării diversificării produselor, ridicării nivelului lor calitativ, sporirii eficienței activității economice a fiecărei întreprinderi, centrale și combinat. Concentrarea preocupărilor noastre, concomitent cu sporirea cantitativă a producției, a- supra ridicării calitative a întregii activități economice constituie — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1970 — un obiectiv central și în munca chimiștilor în anul 1971 și în întregul cincinal în care am intrat.în domeniul producției de îngrășăminte, de exemplu, sector a cărui producție va crește în 1971 cu peste 40 la sută, comparativ cu anul 1970, nivelul tehnic al instalațiilor va permite obținerea încă din acest an a
(Continuare în pag. a
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Pe fiecare masă
fructe din belșug,

de cea mai bună calitate!

Privită prin prisma efortului statornic al partidului nostru de racordare a învățămîntului de cultură generală la cerințele obiective de progres și dezvoltare multilaterală a țării, educarea pentru muncă prin muncă a tineretului se impune azi ca o acțiune de larg interes social. în a- cest context se înscrie și recenta măsură adoptată de Ministerul învăță- mintului, de a se introduce în programul de studiu liceal o nouă disciplină : pregătirea tehnică-productivă a elevilor.Ce țeluri sînt vizate 7 Fără îndoială că se urmărește cu prioritate creșterea rolului școlii în orientarea școlară și profesională a tineretului, formarea capacității acestuia de a transpune cunoștințele în acțiune, crearea unui cult al muncii.. Interesează nu pur și simplu formarea unor deprin-
Care va fi acel sat?

Satul Fundeanu din comuna Drăgușeni, județul Ga
lați. Un nume, un punct minuscul pe harta țării, un sat 
cu citeva sute de familii, la fel ca alte mii și mii de 
sate. Și totuși...

Și totuși, numele acestui sat, asociat unei date 
recente, semnifică un eveniment : încheierea elec
trificării tuturor celor 172 localități rurale de pe teri
toriul județului Galați. Un eveniment 7 Aparent nu. 

cunoscut și cunosc bine-Doar mii Și âe sate au 
facerile electricității în anii 
socialismului. O dată insă cu 
luminile aprinse în această 
anonimă așezare s-a înche
iat, la scara unui județ, un 
important proces în ordinea 
civilizației. Un sat — ultimul^ 
dintr-un județ — s-a despărțit . . . . 
gaz (simbolul unor realități moștenite) șh e conectat la 
magistralele moderne de forță și lumină.

Visam cîndva — nu cu prea mulți ani în urmă — 
momentul cînd vom putea spune : în țara care a moște
nit peste 40 la sută din populație neștiutoare de carte, 
azi nu mai este nici un analfabet. Și am trăit acest mo
ment. Iar piatra de hotar, marcată astfel in istoria lu
minării acestui popor, a fost urmată de alte jaloane 
fundamentale ale unor înfăptuiri, care ne-au situat in 
rîndul națiunilor lumii ce se pot mândri cu un inalt 
grad de organizare a instrucțiunii publice pentru întregul popor.

Așadar, un județ al țării — nu știu al citelea la 
număr, dar recent și județul Suceava — a trăit 
un eveniment care, ca semnificație și conse
cințe. este asemănător celui amintit :. smulgerea din 
întuneric a tuturor așezărilor sale. într-un viitor apro
piat, la scara întregii țări, vom trăi și momentul cînd 
vom putea spune : a fost electrificat ultimul sat, ulti
ma așezare din România. în focarul acestui eveniment 
se concentrează marile, tenacele eforturi din cuprinsul 
operei de industrializare

PICĂTURA DE CERNEALA

de feștila lămpii cu

• care deschide noi orizonturi 
viitorului satului românesc. 
Nu știu cărui coif de țară va 
aparține acel sat, nici data 
exactă cînd electricitatea va 
detrona de-a pururi bezna 
nopților străpunsă de _ lu
mina palidă, șovăielnică a 

însă convins că s-ar cuveni 
aml,ch , —............ monument, poate
modest ca înfățișare, dar care să amintească genera
țiilor viitoare această treaptă de lumină pe drumul 
civilizației socialiste, al propășirii țării.

...In județul Galați, pe una din văile ce brăz
dează podișul Covurluiului — în satul Fundeanu — s-a 
aprins becul electric. Un punct luminos din marea 
salbă de lumini care însoțește magistrala progresului so
cialist al țării.

lămpii cu. gaz. Sint
atunci, ridicat in acel loc, un

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stelian SAVIN | .

ISTORIA
STA T1STKA

Șl VIITORUL
LA Te- Cis-

CISNĂDIE

-

fete 1i15

Precum Șiraz, briz sau Buhara, nădie — păstrînd cuvenitele proporții — 
își are faima întemeiată de... covoare. Covoarele, vestitele covoare ale Cisnădiei comunică un dublu simbol — al tradițiilor unei profesii și al întrunirii în această profesie a talentului și sîrguinței localnicilor, români și germani, la scara secolelor de conviețuire într-o unică și statornică entitate u- mană. O istorie de-a lungul căreia faima de hărnicie a localnicilor a crescut mereu.Produsele breslelor din Cisnădie le găsești semnalate în piețele Moldovei, Munteniei, Transilvaniei și, pînă departe, în Europa apuseană. Bresle severe, rigide, alătu- rînd interdicției de a produce în afara colectivității lor, năstrușnice pedepse ca cele pentru „fumătorii de tutun", cum notează aici cineva în 1694. Cu anii, minuția cronicilor se adîncește. La Cisnădie, se consemnează, în anii 1795—96, primul paratrăsnet din Ardeal. Tot aici, în 1842, dispare ultimul localnic... purtător de barbă... etc., etc...Negreșit, cea dinții tentație la care este supus astăzi istoria.Din curgînd, și în legătură cu ea, este a doua tentație încearcă la statistica, multe ore, localitatea, implicit, statistici. Statistici la marile uzine

textile, statistici la fabrica „Mătasea roșie", statistici la casa de cultură, la liceu, la consiliul popular, cifre întrecîndu-se unele pe altele, astfel ' că îmi pare absolut firească, în acest cadru, ultima noutate care va îmbogăți configurația orașului : stația de calcul cu programator, instalație electronică aflată în curs de dare în folosință la combinatul
Reportaj de 

Platon PARDĂU

textil. Spre circuitele acestei stații își va trimite, peste citeva luni, „datele de bază" fosta comună, pentru a-și e- valua, cu o și mai strictă rigoare, profilul contemporan de oraș industrial. Dar pînă la punerea sub tensiune a gingașei instalații electronice, anticipez rezultatul într-un dialog cu oameni de azi ai o- rașului.Inginerul Eleonora Nilea, directorul general al Combinatului textil Cisnădie : „Centrul gravitațional al Cisnădiei sînt uzinele ei textile, în care tradiția de pricepuți meșteșugari a nicilor s-a < in industrie de proporții. Așa că 'dinții trăsătură a șului nostru este curgerea drumului de la puzderia de ateliere și făbricuțe, la o industrie de amploare, modern utilată, cu produse diverse. Cit despre oameni, cam fie-

i local- convertit mari cea ora- par-

care al treilea locuitor al orașului este texti- list".Deci, cam fiecare al treilea locuitor al orașului participă la o producție în care precizia calculului se îmbină cu fantezia. „Dar, în același timp, cam fiecare al treilea locuitor al orașului, în a- ceste mari unități perfecționează, se perfecționează și ii perfecționează pe alții, ține să precizeze Oskar Schemmel, unul din inginerii șefi ai combinatului. Prima ipostază a perfecțiunii se referă la procesul de producție. Aș spune că a- ceasta e un fel de rațiune de a fi șF izvorăște din climatul de emulație creat de organizațiile de partid din secții, de comitetul de partid, în care se înscriu toți salariații uzinei, români și germani. Este, deopotrivă, un drept și o datorie a noastră să căutăm, să perfecționăm. Aceasta s-a materializat în u- nele succese, cum ar fi modernizarea de către Heinrich Detschelt, Petru Filip, Adolf Hihn și Sergiu Pop a unui...................................ră ceea tig producție ; pînzei de un tip idee aparținînd norilor Onrea Carabu- lea, Ilie Dănilă, Oskar Schemmel și maistrului Gheorghe Neagu, care va atrage o economie de 1,5 milioane lei anual...".

durabile în peisajul argeseanFoto : Gh. Vințilă

deri, ci descifrarea de către fiecare elev a sensului jși valorii adevărate a muncii, crearea unei atitudini comuniste față de muncă. Noul obiect de studiu va înlesni conturarea unei reprezentări mai largi despre ceea ce înseamnă munca productivă, făcîn- du-i pe elevi să cunoască procesul complex al acesteia. Reușita acestei inițiative de larg interes social presupune, firesc, ca munca — concepută ca proces educativ — să fie privitA altfel decît pînă acum, în primul rînd de profesor, de familie, de organizațiile de tineret și de elevii înșiși.Peste tot în țara noastră se muncește și se construiește intens și este normal ca procesul de pregătire a tineretului școlar să fie conectat organic la clocotul producției, la eforturile înnoitoare ale celor care muncesc. Dacă nu ne-am propune un a- semenea țel, am pregăti numai titrați și savanți meniți, de îndată ce își dobîndesc. diploma, să urce într-un „turn de fildeș" și nu oameni, compe- tenți, gata pentru muncă în diferite sectoare de activitate. „Am muncit eu destul cu brațele, vreau să-mi văd copilul intelectual", spun destul de mulți părinți, indiferent dacă copilul poate sau nu să învețe, vrea sau nu vrea să se dedice profesiei alese pentru el de părinți. Ceea ce trebuie să zdruncinăm și să reclădim sînt asemenea mentalități sesizate la anu- miți părinți și: chiar la unii profesori, mentalități care se pot răsfrînge nefavorabil asupra concepției despre, muncă și viață a unor tineri, pot alimenta tendința unor absolvenți de a parazita pe socoteala familiei, „în- cercîndu-și norocul" ani de-a rîndul la porțile facultăților. Din asemenea rațiuni, pregătirea concretă, directă, tehnico-practică a elevilor se cere a fi împlinită ca proces educativ.Azi, în toate țările puternic industrializate și cu mare productivitate, munca manuală figurează în planul de învățămint al școlilor (inclusiv al liceelor clasice). în U.R.S.S., Suedia, Republica Democrată Germană, R.F. a Germaniei, Belgia, Olanda, Cehoslovacia. R.S.F. Iugoslavia, Danemarca, Ungaria sint programate săptămî- nal ore de activități practice. în
Prof. Zina SÎRBUdirector general adjunct în Ministerul învățămîntului
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în ultimul
șl aplicat un ansamblu de acțiuni în 
domeniul studierii cererilor popu
lației (...). în acest sens, Ministerul 
Industriei Ușoare in colaborare cu 
Ministerul Comerțului Interior au e- 
fectuat în 1970, prin Institutul de 
cercetări comerciale, un studiu mono
grafic privind tendințele in volumul 
și structura cererii de mărfuri a popu
lației, precum și cu sprijinul CE- 
PECA, studii selective privind orien
tarea și tendințele cererilor de con
sum pentru încălțămintea produsă de 
Combinatul nr. 1 București și pentru 
confecțiile bărbătești". Am citat o parte comună a adreselor — asupra cărora vom reveni mai detaliat cu o altă ocazie — trimise redacției, de direcțiile de resort din M.C.I. și M.I.U., după publicarea articolului „Două părți contractante și un terț ignorat — cumpărătorul". Răspunsul pare edificator și nu ne-ar mai rămîne decît să punem punct. Totuși, pentru a oferi cititorilor imagini mai concrete ale acțiunii amintite, ne-am deplasat în județul Constanța, unde am urmărit „pe viu" modul de aplicare și efectele studiilor la nivelul întreprinderilor și organizațiilor comerciale locale, care comandă și contractează efectiv marfa.Magazinele oferă cumpărătorilor cantități îndestulătoare de mărfuri. Ai impresia că nimic nu lipsește... Numai că, solicitînd un anumit costum sau model de pantofi ne poticnim, pe rînd, de absența „momentană" a țesăturii, culorii, modelului, numărului sau a măsurii solicitate. Magazinele au... aproape de toate : lipsește numai ceea ce dorește cumpărătorul X, Y sau Z.Ne adresăm tov. A. Hurduc, directorul O.C.L. Textile-încălțăminte :— Cum se realizează. în organizația comercială pe care o conduceți, sondarea cererii populației ?— Pe lingă caietele speciale, pe care le folosim în mod curent, am lansat niște chestionare-formular, pe care cumpărătorii le pot completa. A- ceste mijloace ne dau posibilitatea să ne spunem părerea la contractări, cînd întocmim necesarele către I.C.R.Til.Realitatea : caietele — chiar și acest rudimentar. mijloc de înregistrare a cererii nesatisfăcute — au o existentă mai mult simbolică ; chestionarele — în teorie, elemente prețioase din arsenalul sondajului comercial — se prezintă (prin conținutul lor) ca un fel de... note de comandă. completate, se pare, mai mult de către șefii de raion sau de unități ; după cum ni se mai spune, la situația valorică a vînzărilor se adaugă un procent-două. Astfel comercianțij de contractări.— Recent, s-a confecțiilor și a un exemplu concret : ați ...............300 de pardesie din țesături fantezi ; cum ați ajuns la această cifră, de unde știți că ele sînt cerute și se vor vinde 2— Am considerat pardesiele un articol de modă. în 1969. cum au venit.

s-au și vîndut. Considerăm că acum vopi avea un succes și mai mare și vom vinde de trei ori mai mult.Oricît am încercat să identificăm o acoperire cit de cit științifică a opțiunii pentru acest articol — ca și pentru oricare altul — n-am reușit, în schimb, am aflat că drept bază de plecare — la contractarea din 1970 pentru acest an — au servit vînzărilo din anul 1969, adică (în exemplul ales) cele 90 de pardesie contractate în... anul 1968 ! Nu este greu de înțeles cum se va reflecta transplantarea și amplificarea mecanică a cererii din '68 la condițiile anului ’71.Ne-am închipuit că s-ar putea ca măcar cooperația de consum să analizeze cererea de mărfuri a populației rurale, pe care o aprovizionează. Iată însă ce ne spune vicepreședintele Uniunii județene Constanta. Mihai Marloi : „Avem mai multe metode. în primul rînd, utilizarea caietelor de înregistrare a cererii în care, trebuie să recunoașteri, nu prea se operează. Apoi, consfătuirile cu consumatorii care, e drept, nu se prea fac și, în sfîrșit, la magazinele mai mari există un registru pentru urmărirea anumitor produse, dar care nu prea se ține la zi". Cu alte cuvinte, metode sînt destule dar... lipsesc cu desăvîrșire.Poate că cererea este studiată de către comerțul cu ridicata, de angrosiștii întreprinderilor eu ridicata, de cei care — în numele comerțului cu

amănuntul și al consumatorilor —» contractează fondul principal de produse cu— Noi ficiarilor, discutăm care stau și notează o zi. pe săptă- mînă observațiile cumpărătorilor, iar apoi ne formulăm comenzile — ne-a spus directorul I.C.R.T.I., Aurel Stoica. Cifrele globale trebuie stabilite de noi, de depozite, însă „amănuntul" este cel care poate ști ce să ceară.Nu cumva producătorii sondează preferințele în expozițiile pentru public, organizate cu prilejul contractărilor 7 Deși se vorbește mult de a- ceastă formă de investigare a gustului public, trebuie să spunem că — așa cum sînt concepute, organizate și ' popularizate unele dintre aceste expoziții — nu constituie un instrument eficient. La Bacău, de pildă, ne-am plimbat împreună cu zeci de alți cetățeni prin sala unei asemenea expoziții fără ca cineva să înregistreze părerile, observațiile ; nu era nici urmă de formular, nici o intenție de a fi chestionați. Expozițiile ar trebui să devină un mijloc permanent, un instrument de sondare a o- piniei cumpărătorilor. Cu o condiție 3
George POPESCU

furnizorii 7însumăm necesarele bene- analizăm ce s-a vindut, însemnările merceologilor.

(Continuare în pag. a Vil-a)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc din inimă, dumneavoastră și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, pentru felicitările și urările călduroase transmise în legătură cu numirea mea în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că guvernul Republicii Populare Polone va tinde și în viitor spre dezvoltarea și adîncirea permanentă a colaborării frățești dintre țările noastre prietene, în interesul reciproc, spre binele cauzei socialismului și păcii.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului EDWARD HEATH..pregătiți".la O.C.L. se duc laîncheiat contractarea tricotajelor. Să luăm contractat

Primul ministru al Marii Britanii
LONDRAImpresionat de tragicul accident de la Ibrox Park, care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești, exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate profunda noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

&

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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faptul!
DIVERS!
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La înălțimeTransformatorul de 60 mega- volți-amperi de la Centrala ter- mo-electrică Paroșeni urma să intre în revizie. In acest scop, trebuia demontat și transportat la o unitate specializată din Sibiu. Și cîte probleme nu poate ridica transportul unui asemenea agregat cu o greutate de... 70 de tone ? Iată însă că maistrul Aurel Dismacek, Ion Daraban, Iosif Sigheti, Gheorghe Stoicei și alți cîțiva electricieni din cadrul centralei și-au asumat răspunderea pentru efectuarea pe -loc a reviziei uriașului a- gregat. La data stabilită au început lucrul. Munceau neobosit zi și noapte. La fiecare sfert de oră, izolația era stropită din abundență cu ulei pentru a evita pericolul de umiditate și, ca atare, de străpungere a ei. Strădaniile lor aveau să fie răsplătite din plin de un rezultat peste așteptări : transformatorul avea să intre din nou în funcțiune cu o lună mai devreme. Aceeași echipă a remediat apoi o defecțiune ivită la ventilatorul morii de cărbuni în numai trei zile, față de zece zile, cît necesită în mod curent o astfel de reparație. Electricienii de la Paroșeni sînt, într-adevăr, la înălțime.

Da.

Regretînd că Mureșul o- colește Aradul, locuitorii o- rașului au făurit, încă acum 80 de ani, canalul Mureșel, menit să primenească atmosfera din jur, să constituie un element natural suplimentar în decorul urban. Existența acestui braț artificial al Mureșului este astăzi serios periclitată de fenomene de poluare. Aceasta, cu toate că Aradul dispune, la ora actuală, de una dintre ■. cele mai puternice stații de epurare a apelor industriale și menajere din țară, o adevărată uzină, a cărei construcție a costat nu mai puțin de 18 milioane lei. .Specialiștii au conceput, încă acum un deceniu, o nouă rețea de canalizare, prevăzută cu o serie de canale colectoare, stații zonale de pompare, stații de preepurare etc. în acest sistem, stația centrală de epurare, gospodărită de către întreprinderea județeană edilitară I.J.E.A. (și deservită de 36 de salariați), nu este de fapt decît o e- tapă finală, poate cea mai însemnată în procesul de de-poluare a apelor industriale și menajere din oraș. Dar majoritatea acestor stații intermediare proiectate sînt la ora actuală... inexistente. în consecință, această importantă statie, care ocuoă un teren deloc neglijabil în a- propierea aeroportului, vegetează din 1968, an în care s-a dat, chipurile,' în exploatare. Deși H.C.M. nr. 311/1963 a prevăzut termene precise de realizare a rețelei de stații intermediare de epurare în zona Arad, un mare număr dintre unitățile economice vizate în această hotărîre nu s-a conformat acestor termene. Să numim cîteva : întreprinderea „7 Noiembrie" — fabrica de drojdie și spirt, fabrica „Tricoul roșu", U- zinele textile — Arad, Uzinele de vagoane, A- batorul, întreprinderea a- gricolă de stat — Geala, fabrica textilă „Teba", fabrica de conserve „Refacerea", Fabrica de zahăr etc. Și cum canalul Mureșel e situat prea aproape de majoritatea acestor unități,

nimic mai comod pentru respectivele întreprinderi decît să-și verse apele mur- dare în acest curs de apă!...Și astfel, Stația de epurare — I.J.E.A., văduvită de o serie de verigi ale. sistemului de asanare a apelor viciate, dar construită pentru a prelucra 800 litri de ape pe secundă, epurează, în momentul de față, doar 90 de litri ! Această uriașă investiție — dacă avem în vedere și valoarea unor stații intermediare, construite sau exploatate în mod neoores-

de către conducătorii unor importante unități economice arădene, precum cele citate aici, o chestiune secundară. Mai curios e faptul că pe această poziție se situează și o parte dintre gospodarii orașului, în speță întreprinderea județeană edilitară (I.J.E.A.). Față de cri.ti- cile aduse, ing. Virgil Ni- coară, directorul întreprinderii, și Ion Ciordaș, șeful secției canal, ne-au dat asigurări că „stația de la aeroport va prinde bine orașului mai tîrziu". De acord. Este vorba de o instalație

în acțiunea de limpezire
a apei canalului
Mureșel din Arad

punzător, în valoare de un milion, un milion și jumătate fiecare — nu produce mai nimic. Mai grav e faptul că o asemenea inactivitate — după opinia specialiștilor Oficiului județean pentru cadastru, proiectare și gospodărire a apelor (O.C.P.G.A.) — duce treptat, în timp, la degradarea instalațiilor respectivei stații.Cum se explică o atare situație, cînd există un H.C.M.'amintit mai sus, cu termene riguroase de execuție pentru întreg sistemul de stații de epurare din A- rad? Problema apei reziduale industriale este socotită

puternică, menită să deservească necesitățile gospodărești ale Aradului vreme de o sută de ani de aci înainte. Dar modul în care se prezintă astăzi nu este o garanție că va rezista mult... Interlocutorii citați au recunoscut ei înșiși că pagubele pe care le aduce poluarea bazinului hidrologic din această zonă economiei, vieții, vor fi incalculabile mîine, dacă nu se iau măsuri de remediere. Numai că o asemenea recunoaștere patetică a situației existente contrastează vădit cu alte practici : O.C.P.G.A. și I.J.E.A. aruncă răspunde-

1 rea acestei stări de lucruri; pe umerii întreprinderii județene de construcții-mon- taj, care tărăgănează de ani de zile construcția stațiilor de pompare din oraș, ă canalelor colectoare etc. Dar, cine altul ar fi în măsură să reglementeze relațiile cu constructorii decit cele două instituții amintite ?Oficiul pentru cadastru, proiectare și gospodărire a apelor nu ar trebui să permită nimănui nesocotirea normelor de protecție a apelor. Or, modul în care acest for a înțeles să corecteze mentalitatea celor ce vehiculează ideea că apa e la discreția lor e cel puțin curios. Oficiul se mulțumește de cele mai multe ori să dea, mai în glumă, mai în serios, a- vertismente scrise. celor vi- novați — contrar spiritului H.C.M. Nr. 2496/1969, care nici măcar nu prevede asemenea gen de sancțiuni ! — și uneori și cîte o amendă. Ce valoare pot avea asemenea generoase avertismente, după scurgerea a 7 ani de la fixarea unui termen legal, în care majoritatea unităților economice n-au catadicsit să treacă la îndeplinirea unei obligații prevăzute de lege ? O asemenea generozitate nu poate • decit să dăuneze autorității respectivei instituții, relațiilor ei cu cei care continuă să lmpurifice apele județului — și implicit stării de salubritate a apelor.La ora actuală, situația sistemului de asanare a a- pelor viciate din Arad este pe cale de a se limpezi ; s-au fixat noi termene de execuție a stațiilor intermediare de epurare, s-au decalat altele mai vechi, s-a analizat activitatea deficitară a constructorilor. Faptul nu înseamnă că s-a și realizat importantul sistem amintit mai sus : sarcina urmăririi construcțiilor de acest gen, fie că este vorba de întreprinderi industriale, fie că este vorba de Consiliul popular municipal, revine aceluiași Oficiu de protecție a apelor, ca și Inspectoratului sanitar de stat al județului.

EXAMEN ÎN FATA
GOSPODINELOR

0 interesantă inițiativa a industriei locale clujene: 
MAGAZIN DE PREZENTARE PENTRU DESFACEREA 

ARTICOLELOR DE UZ CASNICîn centrul Clujului s-a deschis nu de mult un magazin cu autoservire pentru desfacerea articolelor de uz casnic și gospodăresc. Evenimentul n-ar trebui să depășească dimensiunile unei simple informații, dacă această unitate n-ar avea un specific aparte. Aici, pe str. 30 Decembrie, primesc „botezul pieței" produse apar'ținînd în exclusivitate industriei locale, magazinul fiind un sensibil seismograf al cerințelor cetățenești și în același timp un îndreptar de preț pentru Întreprinderile producătoare.— Deși a trecut un timp relativ scurt de la deschiderea magazinului putem trage unele concluzii practice privind producția viitoare, ne-a declarat loan Cosma, directorul Direcției județene Cluj de industrie locală. Astfel, a rezultat că unele articole, printre care candelabrele fabricate la I.I.L. „Electro- metal", curelele de fier forjat, articole de marochir.ărie și autoșam- poanele produse de I.I.L. Chimica- Cluj, coșurile din împletituri de nuiele și plastic, scrumierele de la I.I.L. Bobilna-Dej etc. se bucură de aprecierea cumpărătorilor, fiind necesară, în consecință, suplimentarea capacității actuale de producție. Dar cel mai mare cîștig dobîndit cu ocazia deschiderii magazinului de prezentare constă în faptul că informațiile pe care le obținem în legătură cu reacția pieței la articolele lansate de noi sînt imediate și concrete. Iată un exemplu concludent : Ia contractările cu comerțul, I.I.L. Vlădeasa-Huedin a prezentat, printre altele, și niște articole de alabastru. „Nu le luăm, pentru că nu

vor fl vîndute" — au spus comer- cianții. Și nu le-au luat. Care a fost însă adevărata reacție a pieței? Magazinul de prezentare a vîndut încă din primele zile peste 800 de articole, ceea ce a determinat întreprinderea producătoare să suplimenteze capacitatea de fabricație.Discutînd despre avantajele deschiderii magazinului de prezentare, trebuie să ne referim în mod distinct și la un alt fapt, anume creșterea interesului întreprinderilor pentru înnoirea continuă a sortimentului de fabricație. Din confruntarea articolelor cu piața a reieșit că ritmul actual de înnoire a sortimentului trebuie accelerat. Ca atare. întreprinderile de industrie locală din județul Cluj au hotărît ca în anul acesta să produse noi în 614 care vor da în mul „examen" părătorilor prin prezentare.Apreciind preocuparea manifestată de reprezentanții industriei locale pentru un contact cit mai direct cu piața, cu cumpărătorii (sîn- tem informați că peste cîteva zile se va deschide la Cluj un al doilea magazin de prezentare, de data a- ceasta pentru produse alimentare) ne exprimăm speranța că respec- . tivele magazine nu se vor transforma cu timpul in banale unități de desfacere, ci vor constitui întotdeauna — prin diversitatea produselor oferite și prin calitatea lor — un adevărat instrument pentru sondarea preferințelor cumpărătorilor.
Al. MUREȘAN corespondentul „Scînteii*

asimileze 80 de modele, produse totalitate pri- in fața cum- magazinul de

STATISTICA

LA CISNADIE
(Urmare din pag. I)

Cei ce „au 
semănat44 
paguba să 
o culeagă!

Semănături de... iarnă ?
Și încă pe „ogoarele" de la... Si
naia ! Acum cîteva zile, aproape 
de intrarea în oraș, salariații sta- 

■ ției C.F.R. din localitate au con
statat că, de-a lungul a doi kilo
metri de cale ferată, fusese îm
prăștiată cantitatea de 10 000 kg 
de grlu. După primele cercetări 
s-a stabilit că griul se scursese 
pe o ușă deschisă în timpul mer
sului, dintr-un vagon încărcat la 
Fetești și atașat la trenul de 
marfă 40.651. 'Lucrătorii stației 
Sinaia au strips in grabă tot ceea 
ce se mai putea, strînge din griul 
risipit, recu.perînd o parte din 
pagubă. Pentru ei — toate lau
dele. Pentru cei ce au neglijat să 
închidă șl să verifice ușile, — 
toate... deconturile de plată 1

->nri

într-o 
familie
de pantereNașterea panterelor negre în captivitate reprezintă o raritate pentru grădinile zoologice. De aceea, performanța grădinii zoologice din Capitală devine cu a- tit mai mult de invidiat cu cit reușitele sale de acest gen se cifrează la două. După ce în urmă cu cîțiva ani, Scaraoțchi și Marina au avut doi pui (unul tărcat și altul negru) — performanță de asemenea foarte rară— în urmă cu cîtva timp a sosit pe lume încă un pui de panteră— tot negru. Desigur, cercetătorii științifici ai grădinii au pentru ce să se felicite, chiar dacă deocamdată nu se pot pronunța asupra sexului noului pui, deoarece mama sa îl apără cu toată strășnicia de... privirile indiscrete.
Piese fără...
muzeu

De mai mulți ani, elevii din Bicazul Ardelean au adunat, sub îndrumarea profesorilor Silvia și Augustin Barna, sute de o- biecte de artă populară specifice acestei zone : picturi pe sticlă, costume populare, ustensile folosite la stînă, pluguri de lemn și alte unelte agricole, cărți și manuscrise vechi, buciume, fluiere și alte instrumente muzicale din lemn încrustat. Toate acestea erau destinate unui muzeu sătesc. Din păcate, însă, obiectele în cauză, apreciate de specialiști ca fiind 
de o foarte mare valoare, sînt și acum depozitate în condiții necorespunzătoare. Oare cît timp va mai trece pînă ce-și vor ocupa, în sîfrșlt, locul ce li se cuvine într-un muzeu care ar putea deveni și un punct de atracție pentru turiștii de pe Valea Bi- cazului ?
Salt mortal 
cu... auto
buzulAutobuzul 31—Dj—265S, în care se aflau 32 de pasageri, înainta pe șoseaua Brabova—Craiova. Deodată, la kilometrul 25,600, în plină viteză, s-a răsturnat și s-a dat de trei ori peste cap ! Numai prlntr-o întîmplare fericită călătorii au scăpat cu viață. Doar doi dintre el au fost răniți șl internați in spital. Cauza accidentului — neatenția șoferului Barbă Vulpașin de la Autobaza 11 călătorl-Craio- va. Dar nu e vorba numai de o simplă neatenție, întrucît șoferului în cauză 1 se încredințase conducerea autobuzului fără ca el să fl fost reexaminat în prealabil pentru a se constata dacă poate primi dreptul de a conduce asemenea autovehicule pe drumurile publice. De altfel, la sfîrșltul a- nulul trecut, la Autobaza 11-Cra- lova, în ciuda unui ordin primit cu mult timp înainte din partea Ministerului Transporturilor, majoritatea conducătorilor auto se aflau în aceeași situație. Cine-i pune pe roate pe cel ce nu se conformează unor dispoziții de la care nu se admite nici o excepție?Rubricâ redactata de :

Dumitru TÎRCOB
Gheorgho DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

{ia

Pe drum de munte

George CUIBUȘ

Foto : S. Cristian

...Șl BRUTĂRIA
TOT NU S-A COPT

în comuna Măciuca, județul Vil- 
cea, au poposit, la înceutul toam
nei trecute, Ion Mlclea, director 
adjunct, Ion Cindea, șeful servi
ciului proiectări de la întreprinde
rea economică județeană a coope
rației. La consiliul popular comunal 
s-au adunat primarul, secretarul 
consiliului, deputațl și salariații 
cooperativei de consum.

— Tovarăși, li s-a adresat direc
torul adjunct I. Miclea, vreți să 
construiți în comună o brutărie ? dicați zidurile și acoperișul. Să

.... .—.Mți încape vorbă? ^aw r.is-,-i. ^veți^grij^Ansăc-cînd. o fi gata să 
puns cei întrebați.

— Atunci, să trecem îa ; acțiune. 
îhcheiem o minută care să con
semneze că : „Pină la 1 octombrie 
1970, consiliul popular comunal va 
termina temelia brutăriei și va asi
gura, contra cost, 40 000 bucăți de 
cărămidă și forță de muncă necali
ficată, iar întreprinderea noastră 
va termina zidăria și tencuielile 
interioare pină la 5 noiembrie, iar 
la 20 noiembrie o va da în folo
sință". E bine ?

— Da, au răspuns bucuroși cei de 
față.

— Atunci, să semnăm !
Și oamenii au semnat. Au pus și 

ștampila primăriei pe minută. Au 
pus ștampila și pe delegațiile de de
plasare ale delegaților. Primăria a 
pornit apoi la treabă. La apelul ei, 
sute de cetățeni din comună au lu
crat la fundație și au confecționat 
cărămizi : in loc de 40 de mii au 
făcut 50 de mii. După ce au termi
nat temelia, oamenii au așteptat

să vină lucrătorii de la cooperație, 
să ridice zidăria. Așa scria in mi
nată. Au venit, în schimb, directo
rul întreprinderii economice jude
țene a cooperației, Ion Butucea, și 
Ion Bulacu, organizator principal 
la serviciul prestări, care din nou 
i-a întrebat pe edilii comunei :

— Vreți să aveți brutărie ?
— Da — au răspuns cu toții, in

tr-un glas.
— Atunci, s-o terminați ! Să ri-

ne anunțați și pe noii, s-o luăm in 
primire,.

— Dar cu angajamentele din mi
nută cum rămîne ? a întrebat ci
neva.

— S-au anulat. Noi nu mai con
struim nici o brutărie. Delegații 
care au fost înaintea noastră nu 
cunoșteau legea...

De atunci, între edilii din comu
na Măciuca și întreprinderea res
pectivă se poartă discuții cine a 
încălcat, de fapt, legea și cine tre
buie să construiască totuși brută
ria? între timp, temeliile se surpă, 
iar cărămizile zac în grămezi și se 
fărîmă.

Ne-am adresat Consiliului popular 
județean Vilcea, care ne-a confir
mat. că brutăria trebuia construită 
de întreprinderea economică jude
țeană a cooperației. întrebarea e : 
pină cind. își va neglija obligațiile 
respectiva întreprindere ?

Petre DOBRESCU corespondentul „Scînteii*

Uzinele realizează, în fiecare an, produse în valoare de mai mult de un miliard lei. Aceste produse sint o formă finală a iscusinței textiliste- lor din Cisnădie, care conțin, insă, și atentul și profundul lor travaliu de autoperfecționare. Fiindcă uzina este o școală, in clasele căreia, dispuse pe un cuprinzător diapazon, de la cursurile de calificare de scurtă durată, de ridicare a calificării, pină la școala profesională și liceul industrial din puternicul grup școlar industrial al întreprinderii, învață mii de oameni. Aici se materializează, astfel, celelalte două ipostaze ale perfecționării ; îmbogățirea cunoștințelor profesionale și pregătirea specialiștilor pentru uzine similare din țară. Căutați, așadar, la Buhuși, la Timișoara, la Brașov, la Sibiu ori în alte localități cu întreprinderi textile și, negreșit, veți întilni cisnădieni.Așadar, a doua tentație la Cisnădie este statistica. Industria produce de patru ori mai mult ca in 1948 ; in ultimii 20 de ani populația a evoluat de la șapte la aproape șaptesprezece mii ; numărul elevilor este de 11 ori mai mare decît in 1938 și al sălilor de clasă s-a triplat — cu învățămînt de cultură generală în limba română și în limba germană ; de la 2 medici numărul lor a crescut la 31, care lucrează într-un spital bine înzestrat.Statisticile consemnează prezentul, precum istoria trecutul. Dar oamenii privesc înainte. Dialogul despre viitor, dialogul cu viitorul îl trăiesc din plin. în. viitor trăiește și tînăra pereche Elena Barac și Wilhelm Hii- gel, adică recent întemeiata familie Hiigel, ambii muncitori la combinatul textil. Discuția cu ei are loc în pauza dintre penultima și ultima oră de curs din acea zi a secției serale a liceului. Ambii soți învață, și o fac cu remarcabile rezultate. Tinărul „cap de familie" este, printre altele, cel mai bun elev din clasa a XH-a serală. Opțiunea lor, limpede mărturisită : caîifîcare complexă, spre a-și putea înscrie cu maximă utilitate contribuția la progresul uzinei.Privit de la ferestrele uneia dîn clădirile din piața centrală, orașul are aspectul tipic al așezărilor transilvane, cu străzi drepte, riguros aliniate, totul exultînd o atmosferă de soliditate materială. Aceasta este Cisnădia de astăzi. Profilul ei viitor ni-1 schițează tovarășul Vasile Hanzu, primarul orașului : „Ne aflăm în plin proces de modernizare urbanistică și cincinali in care, am pășit îl va adinei cu hbi elemente substanțiale. Din cifre- le acestor cinci ani care se deschid înaintea noastră : încheierea lucrărilor de canalizare — o investiție în valoare de zece milioane lei ; cinci sute de noi apartamente, sistematizarea rețelei de gaze, modernizări de străzi în valoare de șase milioane lei, o nouă creșă cu o sută de locuri, îmbunătățirea pentru lei..."Și cu greu săgrindu-se în configurația de mîine a orașului, dar mai ales răsfrîngîn- du-se în viața dinamică a acestei colectivități umane, sudată în conviețuirea de veacuri, unită osmotic de numitorul comun al țelurilor conferite viitorului ei de viitorul prosper al patriei socialiste. Căci și La Cisnădie a treia tentație pe care o încearcă vizitatorul este întrezărirea viitorului.

aprovizionării cu apă care s-au alocat 6,5 milioanepuțină imaginație nu este vedem aceste milioane inte-

Dacă n-aș fi văzut cu o- chii mei maldărul de dosare cu sute de pagini, cu zeci de mărturii, cu mii de cifre, dacă n-aș fi stat îndelung de vorbă cu investigatorii, dacă n-aș fi asistat la audierea inculpaților, dacă nu le-aș fi auzit spovedaniile de un cinism adesea revoltător aș fi crezut că e vorba de rodul unei fantezii maladive, hrănite cu prea multe romane polițiste.Realitatea însă apare, la ora actuală, limpede și fără echivoc : intr-un magazin alimentar din Reșița — nici măcar un supermagazin, ci mai curind un soi de prăvălie ceva mai încăpătoare — s-au delapidat, în decurs de unsprezece ani, nici mai mult, nici mai puțin de cinci milioane de lei, dintre care trei milioane în ultimii trei ani. Și nu se poate spune că ar fi vreo unitate mărginașă, ferită de privirile lumii ; nu, „vadul" magazinului alimentar nr. 58 se găsește în plin centru. Cum s-ar spune, s-a furat ca-n codru, chiar sub ochii celor numiți buiți ca să fie fermi, vigilenți și tibili ai integrității obștesc.La ora actuală, principalii inculpați se află după gratii, așteptînd ziua judecății (care, sperăm, nu va întîrzia) : Aurel Rițiu, fost mai marele comerțului județean ; Ilie Măncscu, fost șef peste O.C.L. Alimentara ; Sebestyen Dezso și Elisabeta Bozso, principalii delapidatori, respectiv fostul gestionar și zeloasa sa ajutoare ; iar ultimii (dar nu și cei din urmă în „ierarhia" vinilor), foștii revizori de gestiune care, ani de-a rîndul, au protejat prin tot felul de manevre și aranjamente tăinuirea delapidării : Titus Liuba, Pavel Mîndruț și Ilie Roșu- lescu.Faptele lor sînt de-acum bine cunoscute, au făcut obiectul unor relatări în presă. Nu are rost să intrăm in amănunte. Să încercăm a descîlci din ghemul complicat al faptelor 
cîteva dintre cauzele care

au permis — nu o lună, nici un an, ci mai bine de un deceniu — unor indivizi in evident conflict cu legea să acționeze nestingherit și să jefuiască fără scrupule.

și retri- garanți incorup- avutului

I. CINSTEA ȘI... RES
TUL. De cum pătrunzi în anticamera acestei fraude de proporții te izbește un aspect șocant : uluitorul lanț al „simpatiilor" și „bunăvoințelor" de care au fost înconjurați cei în cauză. Pe cine întrebi îți răspunde că Sebestyen era un „tip simpatic", că Rițiu era „un om de o extremă a- mabilitate", că Mănescu... dar ce rost are să mai continuăm ! Dacă zgîrii însă un pic pojghița acestor a- precieri, cel puțin bizare, ce îți este dat să descoperi ? Că această „simpatie" și „bunăvoință" reprezentau pentru tîlhari un capital încropit și chivernisit cu grijă, prin mijloacele cele mai directe și mai josnice.în faimoasa „cameră din fund" a lui Sebestyen — o încăpere strimtă din spatele „Alimentarei", unde e- rau primiți exclusiv musafirii de marcă — exista o așa-numită „damigeană a binefacerilor". Conținind un cocteil de coniac, rom și țuică de Turț, damigeana era destinată servirii oaspeților cu care Sebestyen întreținea legături de protecție. Ba unii dintre ei își aveau aici chiar rația zilnică. Veneau, beau, se înfruptau din gustările preparate ad-hoc de prea a- mabila gazdă (firește, nu din produse aduse cumva de acasă, ci din cele luate în văzul tuturor de pe tejgheaua unității), mai plecau și cu cîte un pachet dolofan, strecurat cu gingașă discreție în servietă sau sacoșă, și... închideau ochii. Printre cei ce-și făceau a- colo veacul se număra și fostul șef al miliției municipale, Dumitru Petrescu, astăzi scos din cadrele instituției și exclus din partid, precum și alți cîțiva lucrători de miliție față de care s-a procedat cu egală — și dreaptă ! — severitate. Dar mai erau și alții, bunăoară, de Ia consi-

liul popular municipal județean : în treacăt fie spus, nu e de ințeles faptul că aceștia n-au fost incă puși să răspundă, își păstrează în continuare vechile funcții și se plimbă voioși pe străzile Reșiței, sfidind opinia publică.Mai era un sistem : acela al........restului". Cînd Sebestyen, Rițiu sau Mănescu făceau cuiva vreun cadou, aveau grijă să-i înmîneze și o sumă oarecare, de obi-

hăria. Faptul că ei putut face de cap vreme, în calitate de „cli- enți“ statornici ai culiselor respectivului magazin, fără ca nimic să nu-i clintească de lingă „cornul abundenței", probează lipsa de exigență și responsabilitate a celor meniți să le controleze activitatea, comportarea. Se certifică astfel adevărul elementar și grav : orice abdicare de la datorie, de la exigență favorizează

și-au atîta fiemotive ca acest om să ținut cit mai departe de un asemenea post. Numai după cum se va vedea, lui Rițiu i s-a creat cu bună știință postamentul unui fals prestigiu.Mai limpede. în 1949 a- cest vechi „specialist" in dijmuirea avutului obștesc a fost pentru banii Anina pentru

că,

exclus din partid niște excrocherii cu muncitorilor de la pe care i-a folosit a finanța o cîrciu-

tronate de Rițiu în calitatea sa de director. Concluziile anchetei sînt limpezi ca lumina zilei : se pune un apăsat semn de întrebare dacă Rițiu mai poate rămîne în funcția de răspundere deținută. împotriva lui Rițiu nu se iau însă nici un fel ba chiar, un an este primit in membrilor de documentul care țește acest eveniment ci-
de măsuri, mai tîrziu, rîndurile partid. Pe consfin-

ABDICAREA

poartă deschisă necinstei
cei nu importantă : cinci, șase, zece lei. Era, zice-se, „restul" de la suta inexistentă pe care respectivul ar fi dat-o, chipurile, pentru mărfurile „achiziționate". Această mascaradă a „restului" capătă — în lumina faptelor relevate — sensul unui simbol al turpitudinii : în fond, toți cei ce se înfruptau din „cadourile" delapidatorilor nu făceau altceva decît să culeagă resturile neobrăzatului festin Ia care se dedau de ani de zile Rițiu et. co.Persistența și proliferarea acestor practici ridică serioase semne de întrebare cu privire la climatul ce a permis infiltrarea corupției în rîndul unor oameni care, prin însăși natura funcției lor, trebuiau să curmo til-

anchetă socială

încălcarea normelor etice și, in final, a legilor țării.II. CUM SE CREEAZĂ 
POSTAMENTUL UNUI 
FALS PRESTIGIU. Cum de s-a bucurat un individ de teapa lui Aurel Rițiu de atîta încredere îneît să fie propulsat în funcția de director al direcției comerciale județene ? Ce merite stăteau la baza unei asemenea încrederi ?Răspunsul e de o claritate extremă : absolut nici unul! Ba, am spune, dimpotrivă : existau suficiente

mă. Deși această faptă era binecunoscută prin preajma locului, iată-1 în 1954 con- tabil-șef. la O.C.L. Mixt din Reșița. Cîțiva ani mai tîrziu îl găsim director Ia a- celași O.C.L S-ar putea presupune că a fost o scăpare, o amnezie... Dar iată că în 1962 Aurel primit în rîndul lor de partid.Ce se întimplă parte ? Exact în perioada stagiului de candidatură — în 1963 — se declanșează o . anchetă pe seama unor ma- trapazlîcuri făcute sau pa-

Ritiu este candidați-mai de-

tim — sub cuvintele laudative cu care sînt umflate niște merite mai mult imaginare, treeîndu-se în schimb aproape total cu vederea episodul neconvenabil al excluderii din partid — semnătura tovarășului Ilie Făsui, pe vremea aceea prim-secretar al comitetului raional Reșița. De ce se mai miră astăzi unii tovarăși din conducerea organelor locale de partid și de stat că Aurel Rițiu a fost numit director al direcției comerciale județene ? De ce se mai folosesc de scuza — invocată bunăoară de tovarășul Ion Maldet, vicepreședinte al consiliului popu
lar județean — că „nici

nu se știe cine i-a dat a- ceastă funcție" ?Cazul de față demonstrează încă o dată ce consecințe nocive are pierderea simțului datoriei in aplicarea riguroasă, neabătută, a principiilor clare și ferme care stau la baza selecționării cadrelor, la ce conduce înlocuirea criteriilor obiective prin subiectivismul cel mai cras. Nu de o cunoaștere superficială sau de o simplă îngăduință este vorba aici, ci de refuzul sistematic de a lua in considerație faptele, de escamotarea profilului dubios al unuia care — in pofida tuturor evidențelor — a fost înscăunat în- tr-o funcție absolut incompatibilă cu antecedentele și comportările sale.III. CONTROLAREA 
CONTROLORILOR. Prin rețeaua gratiilor se zăresc și figurile celor trei revizori care, ani de zile, ei și numai ei, s-au ocupat de revizuirea și, implicit, „a- ranjarea" socotelilor de la Alimentara nr. 58 pentru ca totul să iasă corect, „la leu". Nu era însă normal ca, în toți acești ani, să fie și ei supuși unui control, măcar prin sondaj ?Și la această întrebare răspunsul e cît se poate de limpede : cei învestiți cu misiunea de a-i controla pe controlori erau, prea adesea, ocupați cu alte treburi. Au fost, în decursul anilor, la Reșița, numeroase echipe și comisii din cadrul organelor de control ale Ministerului Comerțului stat uneori tregi. Și cu toate aceste niște adevărate certificate de cinste și corectitudine ireproșabilă ! Pe ce se bazau ele ? Nu pe verificarea minuțioasă a registrelor, pe controlul exigent al gestiunilor, pe examinarea riguroasă a modului cum se efectuează reviziile, ci pe alte „argumente", traprofesionale : se vorbește încă și azi pre unele chiolhanuri ganizate de Rițiu ți

Interior. Au săptămîni în- ce s-au soldat controale ? Cu

ex- mai des-or- Mă-

nescu — firește, cu banii și bunurile puse generos la dispoziție de Sebestyen — pentru feluritele echipa de control din Capitală. Zilele afectate „controlului" se scurgeau într-o plăcută trecere a vremii, în excursii la Văliug și Cri- vaia, în „picnicuri la iarbă verde", în banchete copioase cu băutură din belșug și lăutari. Iar cit privește controlul, cum o să mai ai, dragă doamne, o- brazul să te ocupi de așa ceva cînd ai de-a face cu niște oameni atît de „subțiri", de „gentili", de „a- mabili" ca Rițiu și acoll- ții săi ?IN-ar strica, firește, ca șl conducerea Ministerului Comerțului Interior să pună niște întrebări usturătoare celor ce au făcut controale în rețeaua comercială a Reșiței în tot acest răstimp. Ar fi, în orice caz, 
o lecție vrednică de luat aminte pentru toți amatorii de a transforma peri- oada_ controalelor in „trai Pe vătrai", de a substitui relațiilor principiale, străbătute de grija pentru a- vutul obștesc, această condamnabilă și interesată toleranță....Magazinul alimentar nr. 58 din Reșița se află la numai cîțiva pași de intrarea în halele unde, din e- forturile încordate alo oamenilor, desfășurate clipă cu clipă, lîngă incandescența cuptoarelor, se nasc fonta și oțelul țării. De a- ceea, tot ce a făptuit clica de delapidatori mi s-a părut a avea și caracterul unui ultragiu direct la a- dresa muncii miilor de re- șițeni. Poate că n-ar strica, privind lucrurile în această lumină, ca judecarea jefuitorilor să aibă loc nu într-o sală de tribunal obișnuită, ci undeva, in u- zină, lîngă vetrele focului nestins. Dacă nu rușinea șî remușcarea, măcar dogoarea flăcărilor să le împurpureze o clipă obrajii...

Victor BÎRLADEANU
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• Ca o floare rară

păcate,

• Recepție cu cîntec
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE FRUCTE

■d^’^țțbfi'ftcăre, ceea te

® Unii cu foloasele,
alții cu ponoasele

Colibașl economi- Neștiind ce să In- gîndit și

context, cu coo-

o cantitate

contrac- asigură realizării

UN PROGRAM MENIT .SĂ ASIGURE

necesarașa cum am arătat referă la stabilirea fertilizare, avertiză- executării lucrărilor

la executarea unui rotor de turbină
Foto : Gh. Vințilă

lucrărilor în po-1971—1975 stațiu- fi dotate cu

cum necazul nu singur, el a acompaniat deUzina constructoare de mașini din Reșija : artă și precizie în realizarea giganjilor. în fotografie : se lucrează la executarea unui rotor de turbină

--------ținsa. iVl^^^ begatiy© asupra nive- livezilor se face la un nivel, necores-

Un bogat sortiment
de produse ceramice

si din marmură
3Venind în ajutorul proiectanților, constructorilor și al cetățenilor interesați, Centrala in

dustrială a ceramicei de construcții și a marmurei din București (calea Griviței 136) a introdus în fabricație un bogat sortiment de produse cu calități superioare. Printre acestea se numără 
plăcile ceramice glazurate, care înlocuiesc cu succes plăcile de faianță. Ele asigură un foarte bun finisaj atît interioarelor, cît și exterioarelor clădirilor. Realizate în diferite culori, de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu relief neted, ondulat, bolțit, piramidal sau rombic, plăcile ceramice glazurate se pot procura, cu amănuntul sau cu ridicata și au, practic, o durată nelimitată în timp. Utilizate cu succes în canalizări, a- ducțiuni și evacuări de ape menajere, precum și în lucrări de zootehnie și de irigații, tuburile și piesele de legătură confecționate din gresie ceramică au o serie de proprietăți care definesc o bună carte de vizită pentru întreprinderea de 
produse din ceramică fină pentru construcții — 
CESAROM — din București: sînt antiacide, impermeabile, au un preț mai redus decît tuburile de fontă și o durată în exploatare nelimitată.La rîndul său, întreprinderea „Marmura" din 
București pune la dispoziția numeroșilor săi beneficiari din țară și de peste hotare un nou produs numit „Marmoroc". Este un material excelent pentru a finisa pereți interiori și exteriori, realizat din granule de marmură și diferite roci, în culori naturale diferite, fixate pe suport textil sau pe împîslitură din fibre de sticlă. Marmorocul se lipește pe pereți cu adezivi sintetici și ciment, se întreține ușor, prin spălare cu apă și detergențL. sau pur și simplu cu aspiratorul de praf.întreprinderile Centralei industriale a ceramicei de construcții și a marmurei din București realizează și alte produse deosebit de utile, practice și tot mai solicitate: dale din marmură concasată, marmură de Moneasa, Rușchița, Căprior și Alun, piatră de mozaic, plăci din gresie, ceramică și altele.

(Urmare din pag. I)unor sortimente mai eficiente, calitativ superioare. înainte de orice însă, în acest domeniu, comitetele de direcție din întreprinderi, consiliile de administrație din centralele industriale își propun să urmărească cu rigurozitate funcționarea fiecărei instalații, să respecte întocmai programul de reparații, pentru a nu se mai repeta situațiile întîlnite în anul trecut, cînd, deși producția a crescut cu peste 24 la sută față de cea a anului 1969, unele neajunsuri intervenite în realizarea investițiilor și funcționarea instalațiilor au condus la nerealizarea planului la ingrășăminte. Agricultura, economia noastră contează pe fiecare tonă de îngrășăminte trecută în plan și noi trebuie să facem totul pentru a realiza din plin toate sarcinile ce ne revin în a- cest an.O dezvoltare susținută va cunoaște producția de materiale plastice și rășini sintetice. în activitatea unităților noastre cu asemenea profil vom tine seama de indicațiile date de conducerea de partid privind extinderea producției de mase plastice și asigurarea în mai mare măsură a înlocuitorilor unor materii prime și materiale deficitare. De aceea, concomitent cu dezvoltarea capacităților de producție de pe platformele existente, se preconizează construirea unor noi capacități de producție. Vor fi create, în acest fel. condiții pentru diversificarea în continuare a gamei de materiale plastice și mărirea accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime existente în tară. Ritmul anual de peste 21 la sută prevăzut pentru creșterea producției în acest sector va permite atingerea. în 1975. a unui volum de producție care să satisfacă cererile crescînde ale construcțiilor de mașini, industriei lemnului. bunurilor de consum.Un loc esențial în planul pe acest an al industriei chimice îl ocupă elementele de eficiență. Se știe, de pildă, că, în urma intrării în funcțiune a unor instalații de mare capacitate care permit obținerea unei producții cu costuri mai reduse, se observă. în general, pe piața mondială o tendință de scădere a preturilor la unele produse chimice. De acest element nou s-a ținut cont în elaborarea pla-

PE FIECARE MASA
FRUCTE DIN BELȘUG,

DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
In ansamblul măsurilor luate de conducerea partidului în vederea bunei aprovizionări a populației, un loc important il ocupă sporirea producției de legume, cartofi și fructe. Ministerul Agriculturii și Silviculturii a elaborat programe cuprinzătoare privind așezarea pe Baze noi a producției și valorificării acestor produse, programe care <iu fost aprobate de conducerea de partid și de stat. Nu de mult am prezentat cititorilor programul privind producerea și valorificarea legumelor. Am solicitat, de dala aceasta, tovarășului NICOLAE ȘTEFAN, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, să expună măsurile preconizate in vederea dezvoltării pomiculturii și sporirii cantitative și calitative a producției de fructe.

— Ce a determinat 
rea programului 
zarea producției 
fructelor ?

elabora- 
privind organi
ci valorificăriiacest program.— în primul rind, elaborat la indicația conducerii partidului, pornește de la necesitatea asigurării unei producții mai mari de fructe, de cea mai bună calitate, care să satisfacă cerințele aprovizionării populației, nevoile de materii prime pentru industrie și disponibilități pentru export. Cu fiecare ah crește cererea de fructe atît pe piața internă, cit și la export. în anii 1966— 1969, în țara noastră s-au consumat cite 40—45 kg fructe în medie pe locuitor. Este o cantitate mică, cu mult sub posibilitățile actuale de dezvoltare a pomiculturii. De aceea programul a pornit de la necesitatea ca, pînă în 1975, consumul mediu de fructe să crească la 70 kg pe locuitor. Ca să ajungem la un asemenea consum — cu aproape 60 la sută mai mare față de perioada a- mintită mai sus — vor fi luate măsuri care să duca la sporirea producției în actualele livezi și crearea altora noi. Iată de ce, în perioada 1971—1975, vor fi întreprinse acțiuni ample în direcția modernizării producției pomicole și refacerii plantațiilor existente în vederea ridicării potențialului lor de producție. în următorii ani vor intra pe rod circa 50 000 hectare livezi înființate în ultimii ani din care bună parte sînt livezi intensive. Fiind insă vorba de o creștere simțitoare a producției de

fructe, care trebuie să se realizeze într-o perioadă relativ scurtă de timp, trebuie aplicat întregul complex de măsuri în actualele livezi. De aceea, pentru pomicultură vor fi repartizate cantități mult mai mari de îngrășăminte chimice. în 1975 se vor utiliza circa 250 kg îngrășăminte chimice la hectar, socotite în substanță activă, iar din acest an se vor repartiza îngrășăminte chimice și pentru plantațiile gospodăriilor populației, îndeosebi producătorilor care încheie contracte cu statul pentru livrarea fructelor.Pentru extinderea și diversifica-

La sporirea producției și a veniturilor fermei va contribui și aplicarea formei de retribuire a cooperatorilor la 1 000 lei venituri.Cealaltă categorie de măsuri se referă la sprijinul material direct a- cordat de stat. Se acordă credite pentru înființarea plantațiilor și pentru întreținerea lor pînă la intrarea pe rod. La ora actuală sînt unele livezi care, deși înființate nu de mult, dau producții mici. Pentru redresarea lor este nevoie de efectuarea lucrărilor de organizare a teritoriului, aducerea apei, completarea golurilor, fertilizarea cu doze sporite de îngrășăminte. De la caz la caz, cooperativelor agricole respective 11 se vor acorda credite de producție care vor fi restituite după redresarea producției. In vederea stimulării cooperativelor agricole situate în zona coli- nară favorabilă pomiculturii, li se vor acorda de către stat cereale contra cost. Cantitățile de cereale care vor fi vîndute cooperativelor a- gricole din aceste zone vor fi în raport cu cantitatea și caii-

va lua ființă în cadrul fiecărui bazin pomicol vor exista subcentre ampia- sate în principalele zone sau unități de producție.Pentru ca centrele să-și poată desfășura activitatea în condiții optime, vor fi dotate cu spații frigorifice necesare păstrării fructelor în stare proaspătă, secții de prelucrare industrială pentru sucuri, concentrate, congelarea și deshidratarea fructelor. Nu vor avea utilaje pentru prelucrare acele centre și subcentre care sînt situate în apropierea fabricilor de conserve ale Ministerului Industriei Alimentare. De asemenea, subcentre- le vor fi dotate, la rîndul lor, cu o hală de recepție, condiționare și expediție a fructelor, benzi transportoare, cintare, ambalaje, vor dispune de mijloace proprii de transport.întrucît centrele vor urmări și desfășurarea procesului de producție în fermele pomicole și la producătorii individuali, în zonele necooperati- vizate și acolo unde nu sînt organizate stațiuni de mecanizare a agriculturii, ele vor fi înzestrate cu tractoare și utilaje necesare efectuării lucrărilor în pomicultură și în special pentru executarea stropirilor.

CONTRASTE

Cu 133 de ani în urmă, in zona Dealului Mare. la Pietroasele. cițiva oameni care scoteau piatră au dat peste o comoară. Ea e cunoscută sub numele de Cloșca cu puii de aur, după cum a exclamat atunci unul din descoperitorii ei. Anii au trecut și cu toată strădania locuitorilor satului nu s-a mai găsit o altă comoară. Și, totuși, la Pietroasele „cloșca" face pui de aur. Dar într-un mod deosebit. Vinurile obținute aici. îndeosebi cele din soiurile „Tă- mîioasă românească" și „Grasă" au primit la diferite concursuri naționale și internaționale numeroase medalii de aur. într-ade- văr, vinul de Pietroasele are o calitate excepțională. însușirile lui sînt date de condițiile naturale locale : solul calcaros și o in- solație puternică contribuie ca în boabele strugurilor să se acu-

muleze mare de zahăr.Aceste vinuri se obțin la stațiunea experimentală Pietroasele a Institutului de cercetări pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească Din cooperativele agricole din această zonă nu cultivă decît suprafețe foarte mici cu viță_de vie din mîioasă Atît în 1970, la nificație sele al..Vinalcool". s-au obținut cantități mici de vin din acest soi. Dar și puținul acesta nu-i vinificat cum trebuie, fiind fermentat și depozitat în cisterne de beton in loc de butoaie de lemn. Iată de ce „Tămiioasa românească" este o „floare rară". Ar putea fi mai mult. Nu numai o sursă de medalii de aur, ci și o delectare pentru cei care doresc un vin bun.

soiul „Tă- românească". 1969, cit și în centrul de vi- din Pietroa- întreprinderii

rea mecanizării micultură, în anii nile de mecanizare vor utilaje specifice acestui sector : 340 tractoare grele de 130 CP necesare lucrărilor de desfundat 1 600 tractoare pomicole, pluguri pentru arături inși terasat, numeroase..______ livezi,grape, freze, cultivatoare, mașini de stropit și prăfuit.în ce privește extinderea livezilor, în următorii 5 ani se vor planta 40 000 hectare cu pomi din care 10 000 hectare in unitățile agricole de stat, 25 000 hectare in cooperativele agricole, iar restul in zonele nccoopera- tivizate. Pentru a se obține o creș- ’tere’'rapidă'a producției- de fructe, mare parte din noile plantații se vor.-- face în sistem irttensiV. care; după cum se știe, rodesc la 4—5 ani de la plantare. In vederea îmbunătățirii sortimentului de fructe, in noile livezi vor fi introduse specii și soiuri valoroase competitive pe piața internațională. Pentru satisfacerea cerințelor consumatorilor și a nevoilor industriei alimentare va fi acordată o atenție deosebită -extinderii arbuștilor fructiferi și căpșunului.
— Și pînă acum au fost orga

nizate numeroase livezi, dar din 
cauza slabei îngrijiri, randamen
tul lor a fost necorespunzător. 
Cum vor fi sprijinite unitățile 
agricole să sporească produc
ția pomicolă și să obțină fructe 
de cea mai bună calitate 7— în vederea realizării acestor cerințe se va interveni atît cu măsuri organizatorice, cit și printr-un sprijin material și tehnic acordat din partea statului. Din prima categorie de măsuri face parte organizarea fermelor specializate așa cum au fost create și în alte sectoare ale agriculturii. Conducerea lor va fi încredințată unor specialiști cu studii superioare și medii. îi agricole, fermele pomicole vor funcționa pe principiul gestiunii interne, ceea ce va permite evidențierea rezultatelor de producție și economico- financiare separat de celelalte sectoare de activitate ale cooperativei.

tatea fructelor livrate la fondul de stat și îndeosebi la export. Aceste măsuri vor cointeresa unitățile agricole să extindă plantațiile de pomi și să facă la timp lucrările de îngrijire in livezi și, pe această cale, să obțină recolte cît mal mari de fructe.
— Se știe că in multe cazuri 

calitatea nesatisfăcătoare a fruc
telor a fost determinată de 
neajunsurile care au existat la 
valorificare. Ce măsuri se iau 
pentru a îmbunătăți activitatea în acest domeniu ?— Intr-adevăr, n-a existat o legătură strînșă între activitatea de pro- dugțip^^-.'d^'^tîficăt’e, .ceea Ce iuiub,?j_____ ,....____ ____ _ .___________calității fructelor. De aceea, în bazinele pomicole în care au fost create suprafețe mari de livezi, se organizează o rețea de centre de producție și valorificare a fructelor — unități economice care fac parte din întreprinderea județeană de legume-fruc- te. Centrul va sprijini unitățile agricole din raza sa de activitate cu care încheie contracte întocmind cu șefii de ferme planul anual de producție și de livrare a fructelor, va executa la cererea unităților agricole analize agrochimice stabilind rețete de fertilizare, va asigura aprovizionarea cu îngrășăminte chimice a producătorilor individuali cu care încheie contracte. De asemenea, centrul va stabili cînd și cum să se facă stropirile la pomi, va urmări folosirea mijloacelor mecanice ale stațiunilor de mecanizare în livezi și va asigura ambalajele necesare recoltării fructelor.In ce privește activitatea de valorificare, centrul va prelua, pe bază de contract sau prin achiziții directe, producția de fructe obținută în întreprinderile agricole de stat, cooperation cooperativele vele agricole și de la producătorii individuali. Fructele vor fi preluate așa cum se recoltează din pom, ur- mînd ca centrul să le condiționeze. Pentru ca activitatea de preluare a fructelor să se desfășoare în condiții bune, pe lingă centrul de bază care

— Rezultă deci că centrele de 
producție și valorificare a fruc
telor vor desfășura o activitate 
multilaterală. In acest 
care vor fi relațiile lor 
perativele agricole 7— Relațiile sînt de ordin tual. Prin contract, centrul sprijinul tehnic producției, care, mai înainte, se programului de rea și urmărirea de stropit, asigurarea ambalajelor, se va îngriji de acordarea de către stat a creditelor necesare cooperativelor agricole pentru dezvoltarea pomiculturii și va prelua întreaga producție de fri.cte la prețurile în vigoare. Cooperativele agricole vor fi cointeresate să livreze cantități mari de fructe și de cea mai bună calitate, deoarece vor primi, într-o anumită proporție, din beneficiile realizate de centru.Pentru a veni în sprijinul ..cooperativelor agricole în care întreținerea

sînt mici, centrele vor putea exploata în cooperare cu cooperativa livezile respective. Lucrările vor fi executate cu mijloacele proprii ale centrului, iar pentru producția obținută care revine centrului, cooperativele vor primi anumite sume. Este o formă de cooperare cu statul care se va dezvolta în cadrul actualelor consilii in- tercooperatiste menite să sprijine cooperativele agricole care n-au posibilitate să facă la timp și la nivelul agrotehnic corespunzător lucrările de întreținere a livezilor.Am amintit aceste principii care pun pe baze noi activitatea de producție și de Valorificare a fructelor, însă la acestea trebuie adăugat sprijinul multilateral al statului, menit să asigure succesul acestor măsuri. Va fi creată o rețea de depozite pentru păstrarea și valorificarea fructelor, se vor moderniza și extinde plantațiile de pomi și arbuști fructiferi. în acest fel pomicultura se va dezvolta de la un an la altul, va 
crește cantitativ și calitativ produc
ția de fructe.

Interviu consemnat 
I. HERTEG

c HIMI A

de- pe-

tuturor proiec- cu ri- inves- vorba

nului de dezvoltare a ramurii noastre. Este suficient să arătăm că, prin realizarea capacităților de 300 000 tone pe an amoniac într-o singură linie, prețul de cost scade la jumătate față de liniile în funcțiune, în timp ce productivitatea muncii se dublează. Instalațiile de mare capacitate ce vor fi puse în funcțiune în industria firelor și fibrelor sintetice vor permite ieftinirea produselor textile datorită realizării unor indicatori tehnico-eco- nomici mult superiori celor existenți azi.Garanția că toate aceste importan
te creșteri cantitative și calitative vor fi realizate ne-a oferit-o dezba-

astfel încît toate rămînerile in urmă să fie lichidate, iar graficele de punere la punct a instalațiilor să fie respectate cu rigurozitate. Noi considerăm atingerea cit mai grabnică a tuturor indicatorilor proiectați la fiecare capacitate de producție drept o sarcină de mare răspundere, pentru că numai astfel vom reuși să consolidăm tot ceea ce s-a construit, să obținem maximum de rezultate economice de pe urma eforturilor materiale și financiare făcute de statul nostru pentru dezvoltarea industriei chimice.Paralel cu acțiunile complexe ce vor fi întreprinse în direcția utiliză-

producția noilor capacități. S-au întocmit fișe pe fiecare capacitate cu toate măsurile ce trebuie luate pentru aprovizionarea cu utilaje, atît din tară cit și din import, urmind ca centralele industriale să ia legătura cu furnizorii și să asigure livrarea la timp a tuturor utilajelor. Totodată, trebuie să fie eliminate cu hotărîre întîrzierile de anul trecut în livrările de utilaj chimic și să se manifeste o mai mare exigentă fată de calitatea celor produse de către uzina „Grivița roșie" din București, Uzina de utilaj chimic din Ploiești și altele.Evident, înfăptuirea sarcinilor mari si complexe care ne revin în actualul

Sînt două feluri de recepții pe lumea asta : unele Ia care te duci și altele de la care te scuzi. Cei de la Uzina de sîrmă și produse de sîrmă din Buzău, de pildă, se scuză de șase ani pentru că, nu știm prin ce intîmplare, au lăsat nerecepționate o serie de construcții din incinta uzinei. Nu e mai puțin adevărat, lucrurile merg ca pe sfoară, dar cind e vorba de sîrmă, poți să al vreo pretenție ?O viață dulce duc și recepționerii fabricii de zahăr din aceeași localitate, pusă în’ funcțiune în 1968, un-’ de 13 (număr dat dra-’ cului !) obiective n-au> fost luate in primire> de beneficiar. Au fă-'ț cut unul sau altul mu-ț tre acre, dar au fost. urgent puși la punct.Și credeți că a fă- ’ cut cineva diabet din* cauza asta ?

Pentru că sintem în Buzău, să amintim că și gospodăria de apă potabilă mat din pală de orașului discuții, răsc numai Deși îi spune gospodărie de apă, nu funcționează nici cit o fîn- tînă arteziană, căci a rămas... (ei bine, da 1) neterminată și nerecepționată.Destinul comun al celor trei obiective e- conomice, altfel diferite ca profil, și faptul că cei răspunzători nu le fac complet recepția — cbnfundînd-o '' probabil cu o petrecere — ne' îndeamnă să * apelăm la forurile de resort. Să nu uite a pregăti constructorilor restanțieri și beneficiarilor nepăsători... un cîntec. într-un ritm îndrăcit, dacă se poate !

s-a transfor- sursa princi- alimentare a în sursă de din care izvo- necazuri.

terea în consiliile de administrație, comitetele de direcție și adunările generale ale salariaților a cifrelor dă plan pe anul 1971 și pe întregul cincinal. Fără excepție, cu acest prilej s-a ajuns la concluzia că sarcinile stabilite pentru anul în curs — cind producția industrială a ministerului crește cu 12,3 la sută față de 1970 — vor fi realizate.Amintesc, de asemenea, posibilitățile de sporire a producției care există în fiecare unitate și care pot fi puse în valoare prin mai buna utilizare a capacităților de producție, atingerea parametrilor proiectați la toate instalațiile noi devenind, în acest context, o îndatorire primordială a chimiștilor. în legătură cu ultima problemă, vreau să amintesc un lucru — de altfel. bine știut de chimiști — că în repetate, rînduri conducerea partidului a cerut să se asigure realizarea într-un timp scurt a parametrilor tehnico-economici proiectați la toate capacitățile existente. în această lumină. ministerul nostru își propune să nu se admită nici o abatere de la programul stabilit la fiecare obiectiv,

rii mai bune a capacităților de producție construite, atingerii parametrilor prevăzuți in te, vom urmări finalizarea gurozitate a programului de tiții al ministerului. Este de un program fără precedent pentru chimie — o creștere de 70 la sută a fondurilor de investiții in acest an, comparat cu 1970, și o dublare a acestor fonduri in actualul cincinal față de cincinalul trecut — care trebuie să angajeze din plin răspunderea tuturor proiectanților. constructorilor, furnizorilor de utilaje și beneficiarilor. Tocmai de aceea, trăgînd învățămintele din activitatea trecută, cînd 
o serie de obiective ale chimiei s-au înscris de la o lună la alta cu restanțe în graficele de execuție, am luat măsuri de creștere a răspunderii centralelor. grupurilor si combinatelor beneficiare de investiții, ca si a proiectanților, in vederea asigurării punerii în funcțiune a tuturor .obiectivelor prevăzute în planul pe 1971. atingerii unor stadii fizice mai avansate la celelalte obiective, astfel ca să putem conta la termenele stabilite pe

cincinal cere eforturi mari și partea specialiștilor din domeniul cercetării chimice. Cu toată răspunderea vom acționa pentru creșterea potențialului de cercetare, pentru concentrarea forțelor care lucrează in acest domeniu asupra sarcinilor principale pe care le ridică dezvoltarea industriei chimice, astfel incit să sporească aportul cercetării proprii la lărgirea bazei de materii prime și a- sigurarea valorificării lor superioare, la diversificarea producției și ridicarea nivelului ei calitativ, la elaborarea de tehnologii noi și perfecționarea proceselor tehnologice. De o reală importanță în buna coordonare a întregii activități de cercetare este înființarea, de la începutul acestui an, a Institutului central de cercetări chimice din ministerul nostru.Am luat măsuri și în vederea asigurării cadrelor tehnico-muncitorești. pentru a preveni neajunsurile semnalate în anii din urmă in întreținerea și exploatarea anumitor instalații, unde, fie din lipsa efectivă de cadre, fie din cauza competenței lor scă-

zute, s-au înregistrat o serie de fecțiuni, s-a prelungit exagerat rioada de atingere a parametrilor proiectați. La ora actuală este definitivat planul de recrutare, calificare și specializare a întregului personal de exploatare necesar în 1971 și în anii viitori pentru fiecare instalație nouă ce va fi construită sau dezvoltată. Vom trece în scurt timp la organizarea unor cursuri de împrospătare a cunoștințelor întregului personal de conducere. De asemenea, încă în acest an, toți maiștrii vor li cuprinși prin rotație într-un curs de perfecționare. Vom generaliza a- ceastă acțiune de perfecționare a calificări) la toate categoriile de muncitori. Din această lună am luat măsura de a nu încadra în nici o unitate a chimiei pe posturi de muncitori calificați decît pe acei care au absolvit o școală profesională sau au efectuat ucenicia la locul de muncă.Ca o necesitate deosebit de importantă pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan se impune întărirea continuă a disciplinei in producție și în muncă în toate unitățile chimice. Ministerul nostru este ho- tărit să ia măsurile cele mai energic? pentru a întrona ordinea și disciplina cea mai strictă, și in acest sens trebuie să acționeze perseverent și cu maximum de exigență toate consiliile de administrație din centrale și grupuri industriale, comitetele de direcție din întreprinderi. O- peratorii chimiști, mecanicii și electricienii, inginerii și maiștrii au marea răspundere să respecte cu strictețe instrucțiunile de funcționare tehnologică a instalațiilor și utilajelor, să asigure buna întreținere și repararea lor la timp.Sîntem conștiențl de sarcinile de mare răspundere ce revin industriei chimice în acest an. ca și în întregul cincinal. Tocmai privind cu răspundere sarcinile curente și de perspectivă ce revin ramurii noastre, comitetele de direcție, consiliile de administrație ale centralelor, grupurilor și combinatelor, specialiștii din minister. cercetătorii și proiectanții nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura o mobilizare largă a harnicului detașament al chimiștilor. astfel încît actualul cincinal să marcheze ridicarea la un nivel superior a întregii activități din industria chimică.

Mare lucru și omul econom ! Se fericește și pe el și îi fericește și pe alții. Care fericire vom vedea mai departe cite necazuri e capabilă să producă, cind economia se face pe pungă străină. Strîngători nevoie mare, cei de la Uzina mecanică din s-au pus pe sit metal, prea bine cu ceapă, s-au s-au răzgîndit ei, de mai multe ori, pînă ce le-a venit ideea salvatoare : au pus mai puțin metal în supapele de evacuare pentru motoarele „Carpați". Dar nu prin perfecționarea constructivă a pieselor, ci slăbindu-le numai rezistența.E o plăcere să vezi circulînd autobuzele înzestrate cu asemenea

supape. Păcat că plăcerea e foarte rară, pentru că săracele autobuze mai mult stau, decît merg. Numai întreprinderea de gospodărie comunală din orașul Gh. Gheorghiu- Dej a folosit anul trecut tot atîtea supape cît pentru cinci ani. Iar, vine fost numeroase alte defecțiuni provocate de calitatea incalificabilă 
a acestor supape.Așa se face că nomia celor de la libași înseamnă 3 000 lei pagubă, pentru fiecare autobuz, în punga celor de la gospodăria comunală din orașul amintit Există, oare, vreun remediu ? Bănuim că da: să se schimbe pungile.

• Poate să plouă

într-o notă publicată cu o lună și jumătate în urmă la rubrica noastră („Scînteia" nr. 8614) se arăta că excesul de apă provenită din ploi, iar în unii ani din revărsarea Șiretului, se acumulează pe o porțiune cu cotă mai joasă a terenului cooperativei din Suraia, Vrancea. Apele și-ar găsi un alt făgaș, înapoi spre Șiret, dacă in calea lor n-ar sta, ca un dig, terasamentui liniei ferate Tecuci- Făurei. Și în 1969, și în 1970, sute de tare de teren au acoperite cu ape această cauză, tîrziu spre mijlocul verii, neputînd fi cultivate ca lumea. Pentru că apele slăbesc soliditatea terasamen- tului căii ferate, circulația face în perioadele respective viteză, și rapiditatea transporturilor. Cu toate sesizările repetate și insistente ale conducerii cooperativei. Direcția

eco- Co- cam

regională C.F.R. Galați a amînat ani de zile execuția unei sub- traversări.Susnumita direcție regională C.F.R. ne comunică laconic : „Pentru a evita situația neplăcută din anii precedenți ,s-a procedat imediat la executarea unui podeț format din două tuburi metalice. Aceasta cu caracter provizoriu. în prezent sintem pe punctul de terminare a documentației, iar soluția va fi definitivată pînă Ia 30 mai a.c.“. Scurt și cuprinzător : printr-o simplă .și ieftină amenajare, terenurile cooperativei a- gricole din Suraia vor fi ferite de ape, iar circulația trenurilor nu va mai fi stînjenită. Dar de ce a fost nevoie să treacă ani de zile pentru a se proceda astfel și cine e responsabil de această tergiversare ? Iată o întrebare încă neelucidată. Oricum, la Suraia apele au fost limpezite, ceea ce este un cîștig.
cu restricție de afectînd costul

bec- fost din pînă
trenurilor se

agricole județul
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însemnări de Al. PHIL1PP1DE

„Gîrlela dumbrăvile cîmpia grea

Ceea ce este extrem este atmosfera acestei și frămîntate din isto-Cum Sadoveanu știa
cuprinzînd splendori sterpe. Simți mereu și natură e o legă- adîncă, o legăturăputea-o numi organică,

cum vor- copilăria lui,

cinema

10,30;

puncte de vedere

teatre

Gheorghe VITANIDIS

RESPONSABILITATEA
Glulești : Meșterul Ma- /

(Urmare din pag. I)

Ii. Cara- Bcrisoare
PasqualePrințesa

SOCIALĂ A ȘCOLII

tot cei cei or- iz-

„C. I. Nottara" (salaStudio) : Cercul morții

crriNDu-L
PE SADOVEANU
A fost nu de mult aniversat Mihail Sadoveanu. Act de firească recunoștință, pentru că la opera lui Sadoveanu se cuvine să revenim mereu, s-o comentăm in permanentă. Inițiativă deopotrivă folositoare și pentru creator și pentru cititor.îmi aduc aminte de vremea care — e mult de-atunci — m-am întors în țară după o lungă ședere în străinătate, în timpul căreia citisem mai puțin românește. După Creangă și Odobescu, prima carte pe care am luat-o în mină a fost Hanu-Ancuței. Aveam acum față de oamenii și lucrurile de la noi aceeași lacomă curiozitate pe care cu ani în urmă o avusesem față de lumea de dincolo de graniță, na pentru unei nevoi altceva în cartea. Era cerea de a la mine acasă.Popasul meu la Hanu-Ancuței a fost prilej de multe observații. Mai întîi, mi-am dat seama de tura în care se află critica unor fenomene literare atît mordiale, de spontane, și atît de " _Hanu-Ancuței. într-adevăr, ce _ __ putea explica în Hanu-Ancuței ? îmi aduceam aminte de vorbele unui critic de pe vremuri, care spunea că adevărata critică consistă în recrearea operei de artă, criticul con- siderînd opera de artă cu aceiași ochi cu care artistul consideră lumea înconjurătoare : cu ochi de creator.Nu m-am gîndit să urmez în întregime acest sfat. N-am recreat demit popasul de la vechiul han. Am stat și eu de vorbă cu Comisul Io- niță din Drăgănești, cu Căpitanul Isac, care mi-a povestit întîmplarea cu țigăncușa de la Fîntîna dintre plopi, am ascultat povestea Orbului sărac și a Zahariei fîntînarul și m-am minunat de întîmplările fără seamăn pe care le istorisea Meșterul Ienache coropcarul. Și am luat din nou legătura vie cu tara prin mijlocirea acestor pagini de mare artă literară românească.Sadoveanu este unul dintre scriitorii noștri care cunosc și prețuiesc valoarea sonoră a cuvintelor. Din cauza aceasta proza lui este armonioasă ca o poezie și te îndeamnă s-o citești și s-o recitești cu glas tare, așa cum te îndeamnă versurile, bineînțeles acele versuri — tot mai rare astăzi — care dau la lectură un sunet plăcut.Sadoveanu are în cel mai înalt grad sentimentul naturii. în arta descripției peisajului cu ajutorul vorbelor scrise, Sadoveanu atinge perfecțiunea. Precizia și fidelitatea față de realitate se îmbină la el cu o mare putere de interpretare poetică. Nu e vorba de înfrumusețare ci de o permanentă și neostenită descoperire de frumuseți ale naturii, pe care, scriitorul le rostește în fraze și perioade de o mare armonie verbală. Sadoveanu, cînd descrie o priveliște din natură, o cuprinde și o înfățișează astfel îneît să ne-o comunice în întregime : culoare, sunet, mireazmă, nimic nu lipsește. Din două-trei fraze peisajul e schițat, frazele următoare îngroșînd conturul acolo unde trebuie, subțiind dacă e nevoie, sau punînd culoare, dar întotdeauna cu o desăvîrșită cumpănire a mijloacelor și cu o cumpătare clasică. Natura formează unul dintre motivele dominante ale operei sale. Ea însoțește cu viata și cu mișcările ei viața și mișcările oamenilor, for- mînd un continuu acompaniament al acțiunii povestite.în opera întinsă cit o tară a lui Sadoveanu. cititorul găsește mostre bogate din toate frumusețile naturale ale României, din Deltă pînă în Maramureș, din Munții Neamțului pînă în Munții Sebeșului. S-ar putea culege din opera lui un material pentru mai multe volume care ar cuprinde tot ce-i mai caracteristic în natura României. Pretutindeni în această operă descripțiile sînt pline de viață, de mișcare, nicăieri nu dai de vreun tablou reci și străluciri că între scriitor tură sufletească pe care ai 

de structură, o simpatie întemeiată pe înrudire; sufletul scriitorului și sufletul peisajului țării lui sînt una, într-o potrivire rar întîlnită, aproape că aș spune : niciodată întîlnită într-o asemenea măsură la vreun alt scriitor. Iată cum arată, chiar el, într-un pasaj din felul în care, copilandru fiind, cînd colinda într-o malurile Moldovei, de această înrudire și sufletul naturii caprițioase ale de plopi, sălcii și arini ;

Hanu-Ancuțel nu însem- mine numai satisfacerea de emoții literare. Era și plăcerea cu care citeam bucuria întoarcerii, plă- mă simți — sufletește —
încurcă- în fața de pri- . . totodată rafinat* de simple, cum e s-ar

arată. chiar
Anii de ucenicie 

pe vacanță de vară a luat cunoștință dintre sufletul lui natale : rîului ;
înConcursul ultimii ani, al mișcării matori, determinînd manifestări de ținută și constituind un cadru propice a- firmării și descoperirii unor talente noi. In nor concursuri ploare, intrate ție, cum ar fi, Concursul republican al artiștilor amatori, ajuns la a X-a ediție, Bienala de teatru ,.I. L. Caragiale" ș.a., au apărut în vremea din urmă, suscitînd un interes larg, „Dialogurile pe a- ceeași scenă" (confruntări artistice intercomunale, in- terorășenești, adunînd echipe ale multor cămine culturale și case de cultură de pe tot întinsul patriei), unele concursuri specializate, ca cel de romanțe (de la Tîrgoviște), sau cel de umor (de la Vaslui), precum și alte numeroase concursuri pe genuri artistice, pe instrumente populare, soliști etc. Această proliferare a ideii de concurs, a spiritului competitiv în domeniul activității culturale și artistice de mase răspunde, fără îndoială unor cerințe imperioase pe care viața însăși le ridică în fața artei amatoare. E vorba, In primul rînd, despre necesitatea perfecționării formelor de manifestare a talentelor, despre necesitatea

s-a impus, ca un ferment artistice de a-
afara u- de amin tradi- bunăoară,

Limba jul artistic al filmului

de lumină pînă la pîcla vînătă a munților, toate le port încă in mine, intrate pentru ' totdeauna în ființa mea, intrate ca un filtru al vieții nemuritoare, din care încă mă împărtășesc pînă la acești ani tîrzii în care mă aflu. Basmul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte în acele locuri trebuie să se fi zămislit, între niște păstori cu sufletele bucurate de lumină și putere. Fără să-și dea seama, se confundau ei înșiși cu gîrlele, dihăniile pămîntu- lui și vîntul care susura în întindere". Această confundare a oamenilor din vechime, strămoși și înaintași ai scriitorului, cu natura înconjurătoare, se înfăptuia acum a doua oară în scriitorul care avea să strângă în numeroasele pagini ale cărților lui un tezaur de frumuseți culese de pe toate meleagurile țării.Tezaurul acesta e unic în literatura noastră și, ca întindere, variație și strălucire, greu de găsit în alte literaturi. Variația în unitate este una din trăsăturile lui cele mai frapante. Purtînd toate pecetea adîncă a stilului său atît de personal, descripțiile lui Sadoveanu se deosebesc totuși între ele prin nuanțe de ton și prin modulații cerute de obiectul fiecăreia. Sadoveanu își modelează stilul după priveliștile pe care le evocă. Lucrul apare frapant în volumul Ochi de urs care cuprinde două povestiri, aceea care a dat

cărții titlul și alta intitulată 21 iunie.Culoare, ton, mișcare, diferă de la 
o descripție la alta, dar felul în care se cumpănește fraza, precizia detaliilor și totodată suflul de poezie care pătrunde tabloul, totul te face să recunoști imediat stilul lui Sadoveanu.Stilul acesta e atit de pătrunzător Incit atunci cind te afli in mijlocul unei priveliști pe care ai citit-o în vreo, povestire de-a lui Sadoveanu, îți vine să spui : e ca-n Sadoveanu, ceea ce este dovada supremă a acelei identități intre sufletul peisajului românesc și sufletul scriitorului in a cărui operă natura României se o- glindește cu intensitatea sporită pe care i-o dă o mare artă literară.însușirile poetice pe care le are talentul de prozator al lui Sadoveanu îl înclină spre evocarea trecutului. Chiar în nuvelele sale cu subiect din prezent, tonul narațiunii, atitudinea sa față de personaje, întreaga atmosferă dau o impresie de trecut, de ceva întimplat de mult. Odinioară e cuvîntul care exprimă . cel mai bine tonalitatea generală a operei lui Sadoveanu. O tonalitate de basm și. de legendă. Această dragoste pentru trecut este esențială în firea lui Sadoveanu. Să alegem, pentru o cercetare sumară, și pentru- o încercare de explicație a celor spuse pină acum, romanul Zodia Cancerului, publicat în 1929.în Zodia Cancerului toate însușirile lui Sadoveanu de evocator al trecutului s-au realizat pe o mare întindere. „Zodia Cancerului, sau vremea Ducăi-Vodă" nu este evocarea unui singur moment, ci a unei epoci întregi. Scriitorul imaginează un prelat francez, abatele Paul de Marenne, care, în drum spre Poartă, trece prin Moldova pe la anul 1679, in timpul domniei lui Duca-Vodă. Observațiile și comentariile acestui abate servesc pentru a pune în evidență caracteristica epocii pe care o descrie. O intrigă de dragoste între beizade Alecu Ruset și Domnița Catrina, fata lui Duca-Vodă. formează pretextul și afabulația romanului.Această intrigă de dragoste nu este ceea ce interesează mai mult în Zodia Cancerului. Sint în peripețiile acestei dragoste scene emoționante și momente de intensitate dramatică. Dar nu aici se află accentul decisiv al romanului, de interesant epoci tulburi ria Moldovei.să învăluie cu trecut istorisirile sale cele mai actuale, tot așa știa să evoce trecutul și să ni-1 facă prezent. El posedă un simț de actualitate al trecutului. Un simț al vremurilor dispărute pe care îl au puțini scriitori. Flaubert, de exemplu, aplicind romanului istoric procedeele realiste ale romanului modern, a dat în Sa- lammbă o reconstituire : intuiția lui era mai mult științifică decît poetică. De aici monotonia și lipsa de viață din Salammbo. Intuiția trecutului lui Sadoveanu este susținută de

o solidă documentație — o intuiție în primul rind poetică.Calitățile de povestitor ale lui Sadoveanu din Hanu-Ancuței se regăsesc în Zodia Cancerului. Insă ceea ce era in Hanu-Ancuței poveste pură, se ordonează în roman, se amplifică și devine o reconstituire istorică. Acestei reconstituiri Sadoveanu ii păstrează toată mireasma poetică din Hanu-Ancuței.Mihail Sadoveanu ne poartă prin Iașii din „vremea Ducăi-Vodă" ca prin Iașii secolului nostru. Pătrundem cu el în palatul domnesc, tre- cind din odăile Domnului în încăperile unde, înconjurată de surorile ei mai mici și de dădacele roabe, lucrează la gherghef domnița Catrina, cu gîndul la beizade Alecu. Stăm de vorbă cu acest abate Paul de Marenne, sol al slăvitului rege al Franței, care ne spune mirarea lui in fața obiceiurilor acestei țări ciudate, cu vin așa de bun, cu mîncări gustoase, și cu oameni așa de deosebiți de compatrioții lui pomădați și pudrați de la Curtea din Versailles. Peste toți ceilalți, peste Duca-Vodă, peste domnița Catrina, peste beizade Alecu și pădurarul acestuia Vcicu Bîtlădeanu, Sadoveanu a- runcă păienjenișul poetic din Hanu- Ancuței, învăluindu-i pe toți într-o ușoară penumbră de, legendă, lucru de un efect puternic, inegalabil.Și acum, o ultimă observație, privitoare la limba oamenilor din povestirile și romanele istorice ale lui Sadoveanu. Cu mult tact și cu un gust desăvîrșit, scriitorul a evitat în chip hotărât și susținut arhaizarea limbajului care nu ajunge să dea altă impresie decît aceea a unei vorbiri artificiale. A evitat stilul cronicarilor, pe care de altfel i-a cunoscut și i-a studiat în adîncime. Stilul cronicarilor — în afară doar de acela al lui Ion Neculce și nici aici întotdeauna — este un stil făcut, construit în vederea comunicării scrise și care nu păstrează, cred eu, aproape nimic din topica vorbirii epocii. E greu de imaginat că țăranii de pe vremea lui Miron Costin vorbeau cum scria Miron Costin. De altminteri situația aceasta există și in alte culturi. Neconcordanța între stilul scris și stilul vorbit este un fenomen general. Sadoveanu și-a pus oamenii din povestirile sale istorice să vorbească aproape așa beau oamenii din au,țăranii și tîrgoveții din Țâra de Sus, din Moldova sătească și provincială de pe la 1890. Lucrul este ușor de observat luînd din opera sa. de exemplu Bordeenii, o povestire din viața satelor de pe la sfîrșitul secolului trecut și oricare dintre narațiunile istorice. Oamenii din Bordeeni și oamenii din Zodia Cancerului și din Frații Jderi nu se deosebesc prea mult prin vorbă. Răzășii de pe la 1600 vorbesc ca răzășii de la Este de presupus că țăranii lui fan cel Mare nu se" deosebeau vorbă prea mult de țăranii Creangă, mai exact de țăranii vremea lui Creangă, fiindcă po titorul din Harap Alb își stiliza cu meșteșug subtil fraza scrisă, fără exces însă. Și este de presupus acest lucru fiindcă, in Unsa unei culturi scrise, țărănimea si-a păstrat timp d^ secole, fără s-o strice, limba.Sadoveanu a simtit și a judecat bine acest lucru, cu acel simț al actualității trecutului, de care am vorbit și care îl caracterizează. Iată de ce povestirile, sale cu subiect din trecut dau in chip adînc, în ce privește limba, o impresie de firesc și de a- devăr.

• Ursul și păpușa : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL — 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15. e Șoimii : CAPITOL — 19,15; 21.• Genoveva de Brabant : SALA PALATULUI (seria de bilete 3412)— 17,15, (3417) — 20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;20.45, BUCUREȘTI — 8,30. ------12,30; 14,30; 16,45; 19; 21.e Șarada : FESTIVAL — 8,30;11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MODERN— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.• Circ fără frontieră : VICTORIA— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.• Z : GRIVIȚA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 20,30.• Pentru pace șl colaborare internațională — film dedicat participării președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară O.N.U. și vizitei în S.U.A. ; Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Satu-Mare, Maramureș și Sălaj ; Prieteni de vatră veche — TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.• B. D. intră în acțiune : FEROVIAR — 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, MELODIA — 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.• Fragii sălbateci : CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.• Atenție, broasca țestoasă : LUMINA — 9,30—15,30 în continuare, a Capcana : LUMINA — 18,30;20.45.• Program pentru copii : DOINA— 9—16 în continuare.• Mayerling : DOINA — 19.• Pomul de Crăciun : EXCELSIOR— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;20.30.• King Kong evadează : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20, COSMOS — 15,30; 19.ct Dansatoarea din Singapore — 9, Serenada mexicană — 10,30; 12,30;14.30, Totul se întimplă noaptea — 16,30; 18,45, Regula jocului — 21 : CINEMATECA (sala Union).• Poveștile piticului Bimbo : BU- ZEȘTI — 15,30; 18.• De șapte ori șapte : BUZEȘTI— 20,30.• Răzbunarea Sfîntulul : DACIA— 8,45—20,30 în continuare, POPULAR — 14; 16,15; 18,30; 20,45.

I
I
I
I
}
I 

k

■
I
I
I
I
I
I

V*
ț
i

***
\*

A: Lore- V*

I 
j

• Filarmonica de Stat „George Enescu" (Ateneul. Român) : Concert simfonic. Dirijor: George Byrd (S.U.A.j. Solist : Dan Iordă- chescu — 20.• Opera Română : Don— 19,30.e Teatrul de Operetă : circului — 19,30.• Teatrul Național „I. giale" (sala Comedia) : O pierdută —> 15; Camera de alături— 20, (sala Studio) : Travesti — 20.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- reanu) : Meteorul — 20/ (sala din str. Alex. Sahiay: Transplantarea inimii necunoscute — 20.• Teatrul de Comedie : Nicnic — 20. ' '"• Teatrul Mic : Primarul Lunii șl Iubita sa — 20.e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Crimă șl pedeapsă —19.30, (sala Studio) : Cercul morții— 20.• Teatrul nole — 19,30.o Teatrul evreiesc de stat : Vrăjitoarea — 19,30.o Teatru! ,,'Ion Creangă1 . ... dana — 10, Toate pînzele sus — 16.■ Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasllescu" ; Floare de cactus — 19,30.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) ; Guliver în țara păpușilor — 10, Nocturn III —21.30, (sala din str. Academiei) : Strop de rouă — brotăcelul — 10.• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- nase" (sala Savoy) ; La Grădina Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : Sonatul Lunii — 19,30.• Ansamblul „Rapsodia Română": Pe aripile rapsodiei — 19,30.• Circul „Globus" : Arena tinereții — 10 șl 19,30.• Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: Caragiale... dar nu teatru — 20.

și succesul de public
Există unii artiști care afirmă, cu detașare, că nu-i interesează succesul de public. Greu de crezut I Mărturisită sau nu, dorința unei recunoașteri din partea publicului este proprie oricărui creator. în ce-i privește pe autorii de filme, această recunoaștere este chiar o necesitate, decurgînd din specificul artei cinematografice, din condiția ei vitală : comunicarea directă, imediată, cu masa de spectatori.Noțiunea de succes — mă refer la succesul unui film — poate avea accepțiuni diferite, în funcție de mobi- lurile studioului, ale producătorului respectiv, de poziția și de conștiința creatorului. Rîndurile de față nu vizează „succesul" facil al filmelor realizate exclusiv cu scop comercial. Ele au în vedere succesul de prestigiu, care consacră deopotrivă calitățile artistice, profesionale, ale filmului — virtuțile spectacolului —. și, implicit, pe cele de ordinul ideilor, al conținutului uman, social, educativ. Adică succesul pe care și-1 poate dori otice ' artist autentic, și care se refuză oricăror scheme preconcepute, oricăror „formule de succes".In actualele discuții consacrate cinematografiei noastre sînt scoase în evidență importante probleme de creație, se acordă o atenție îndreptățită necesității orientării mai vii a producției spre principalele obiective ideologice, etice și estetice ale artei noastre, se insistă asupra responsabilității cineaștilor, asupra raporturilor dintre producător, scenariști și regizori. în contextul acestor preocupări, am încredințarea că seria de filme închinate aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român — în realizarea cărora sînt antrenați scriitori și scenariști de frunte, regizori și operatori dintre cei mai buni — va reprezenta un moment major în procesul, maturizării cinematografiei românești, prilejuim! afirmarea potențialului ei creator în tratarea unor teme și subiecte vibrante, de amplă rezonanță. Problema succesului de public nu este, in această împrejurare, cîtuși de puțin de ordin secundar. Dimpotrivă, sint convins că succesul, ecoul filmelor noastre — și îndeosebi al filmelor celor mai reprezentative — constituie expresia finalizării intențiilor, a eficienței investiției de idei, de talent și de mijloace materiale pe care o comportă realizarea operei de artă cinematografică. Succesul — fără a reprezenta cîtuși de puțin un scop al creației — reprezintă o condiție, care nu poate fi ignorată, a îndeplinirii funcției sociale, educative, a cinematografului.După părerea mea, și In creație a avea succes înseamnă a construi. Fiecare dintre noi, și cinematografia în totalitatea ei. participăm la un complet și pasionant proces de construcție — a caracterelor, a concepțiilor, a idealurilor celor cărora le sînt adresate filmele noastre. Teoretic, dată fiind forța. de influențare proprie cinematografului, fiecare film — • contemporan sau evocare istorică, drgmă sau comedie — poate să contribuie la acest proces constructiv. Cu condiția prezenței acelui liant care este capacitatea de a emoționa, de a captiva publicul, de a-1 face să participe la conflictele, la evenimentele aduse pe ecran.Schematizînd puțin, aș spune că, din punct de vedere al regizorului, - este esențial ca înainte de a fi tras primul metru de peliculă să știi cu precizie CUI te adresezi, CE vrei să comunici, CUM vrei să comunici, cu ce mijloace. Sînt întrebări fundamentale (cărora li se mai pot adăuga multe altele), pe care, personal, mi le pun de fiecare dată cînd pornesc la

realizarea unui film. In mod firesc, răspunsul la prima întrebare este dat dinainte — filmul este destinat, prin excelență, unui public foarte larg — dar, uneori, în filmele noastre se în- timplă să uităm acest lucru sau să pornim de la premise care restring artificial aria de interes și ecoul operei finite, sâvîrșind, cum s-ar spune, în ipostaza noastră de „constructori", erori elementare de „calcul al rezistenței".Există două tendințe, diametral opuse, care ilustrează această „greșeală de calcul". Am în vedere încercările de a epuiza, într-un singur film, absolut toate datele problemelor

puse în discuție, ceea ce este imposibil și duce la o încărcare și la o aplatizare a peliculei, conferindu-i un caracter greoi și neconvingătoc : și, la polul opus, refugiul în subiecte minore, periferice.Teritoriul pe care trebuie să-l investigăm se află cuprins între aceste două limite, este viața însăși, cu toată complexitatea ei. Iar prezența ei nemijlocită depinde de măsura în care filmul reflectă sau nu realități semnificative, de măsura în care răspunde sau nu unor preocupări, unor probleme cu care se confruntă omul de azi, de măsura în care el, acest om, recunoaște sau nu dimensiuni ale propriei sale existențe, în povestea care se derulează pe ecran. Toate aceste exigențe cer regizorului să știe ce vrea, să comunice cu spectatorii săi încă din etapa elaborării scenariului și a decupajului regizoral și, în același timp, să anticipeze reacțiile publicului și să le dirijeze in așa fel incît să facă posibilă recepționarea sensurilor adinei, a mesajului filmului său.E vorba despre accesibilitate și despre comunicabilitatea filmelor, despre finalitatea Ioc educativă. Există, firește, teme de o rezonanță deosebită, filme care pot avea — prin actualitatea și profunzimea ideilor, prin semnificația problematicii lor etice.

politice, umane — o pondere cu totul aparte în contextul producției cinematografice. Publicul tocmai astfel de filme așteaptă din partea noastră, și ele ac trebui să fie concepute ca filme de succes, să fie de natură a da relief și specificitate producției cinematografice. în aceste filme — dar și în cele din producția curentă — caracterul educativ trebuie să fie implicit, să rezulte din desfășurarea narațiunii și să fie argumentat și susținut cu mijloace artistice adecvate, să aibă girul emoției autentice. De la „Desfășurarea" și „Moara cu noroc", pînă la „Setea", „Străinul", „Pădurea spîn- zuraților" și altele — o serie întreagă de filme care-și păstrează, peste, ani, puterea de a emoționa s-au bucurat de succes tocmai datorită virtuților inițiale, de concepție, și clarității intențiilor autorilor respectivi;în legătură cu problemele de limbaj artistic — răspunzînd întrebării „cum spui, cu ce mijloace ?" — cred că întreaga experiență a artei cinematografice demonstrează că accesul unui film spre conștiința spectatorilor — deci capacitatea lui de a construi — implică elaborarea atentă a mijloacelor de expresie, evitarea simplismului ca și a tentației spre sofisticare, a concesiilor făcute ermetismului sau altor tendințe de aceeași esență, în fond anticinematografică. Sînt aspecte asupra cărora merită să medităm cu seriozitate dacă vrem să răspundem cerințelor care stau în fața filmului românesc.Filmul, ca artă, nu poate exista fără spectatori și a neglija adeziunea, gustul, preferințele publicului este o poziție falimentară. Problema accesibilității operei de artă rămîne, în primul rînd, problema principală a autorului, problemă care de fiecare dată trebuie abordată în mod particular, pentru găsirea mijloacelor proprii de exprimare a scenariului dat, a stilului corespunzător, a modalității de a povesti adecvat, pentru alegerea interpreților potriviți — elementele pe care ne bizuim în calitatea noastră de „constructori" și de care depind, in mod decisiv, succesul, dialogul real și consistent cu marele public.

In curînd pe ecraneCINTECELE MĂRII
Coproducție româno-soviefică. Scenariul: Francisc Munteanu, Boris Laskin. Regia : Francisc Munteanu. 
Imaginea : Aleksandr Selenkov, lolanda Cen. Muzica: Temistocle Popa. Decoruri : Giulio Tincu. Sunetul : 
Oscar Cornan, Olga Burkova. Cu : Dan Spătaru, Natalia Fateeva, Ștefan Bănică, Ion Dichiseanu, Dumitru 
Chesa, Reka Nagy, Peter Paulhoffer, Emil Hossu, Ștefan Sileanu, Valea Malianova, Marina Lobîșeva, 

Anca Pandrea.

liceul . francez, .de citi va ani creat un sistem de selecție decantare a aptitudinilor, astfel cit in clasele terminale elevii poată fi îndrumați spre o secțietehnică sau una de economie aplicată, încheiată printr-un tip de bacalaureat cu adresă — învățămînt superior de profil sau producție. Prin măsurile recent adoptate, învățămîntul liceal din țara noastră se înscrie în tendința generală manifestată pe plan mondial de a se crea, încă de pe băncile școlii, o înțelegere practică a fenomenelor vieții și mecanismelor producției de bunuri, prin corelări și sinteze interdisciplinare care să fie convertite în acțiune.Cultura tehnică este azi o componentă esențială a culturii generale, lucru încă insuficient înțeles de toți educatorii noștri. Această nouă direcție de spirit pe care o promovăm și la noi, in școala de cultură generală, va putea fi transpusă în viață numai în măsura în care cel chemat să o realizeze, profesorul, o va recepta în sensurile ei educative de perspectivă și va acționa prin autoritatea competenței sale. Suplețea organizării, diversificarea tipurilor și formelor de activitate tehnico-productivă, evitarea îngustării și sărăcirii conținutului — sint tot atîtea căi a căror abordare va feri școala de soluții univoce. Deosebit de important pentru influențarea favorabilă a atitudinii elevilor și a mentalității părinților este climatul pe care îl creează școala, gradul de angajare a colectivului de profesori. Este limpede că într-o școală unde nu există o ambianță prielnică, unde nu se lămuresc semnificația și rostul activității practice, nu se va ajunge la rezultatele rodnice scontate. Imboldul și pilda e firesc să le dea profesorul, mai exact întregul corp profesoral, ca personaj colectiv cu înalte trăsături morale și cu o conduită responsabilă față de imperativele sociale care stau în fața școlii. Tineretul școlar dispune de un mare potențial care așteaptă să fie canalizat și spre îndeletniciri practice cît mai adecvate înclinațiilor și inte-
generalizării experienței pozitive și a stimulării inițiativelor menite să ducă la maturizarea artistică și Ia creșterea eficienței educative a unei mișcări care antrenează zeci de mii de oameni pasionați și care se adresează unui public de milioane.Concursurile, fără îndoială, au o contribuție esențială la succesul procesului de desăvîrșire, la dezvoltarea spiritului de emulație propriu activității artiștilor amatori. Dar, nu-i mai puțin adevărat că sînt destule cazuri de fetișizare a ideii de concurs, de substituire a emulației creatoare prin inițierea unor concursuri sortite să rămină fără ecou. La un moment dat se contura chiar un fel de „modă" a concursurilor, diferitele foruri culturale locale supralicitîn- du-se în organizarea a cît mai diverse și mai pretențioase competiții cultural- artistice, „lansate" clamo- ros, dar finalizate prin manifestări anodine, rutiniere. Deci, „concursuri" concepute superficial, lipsite de un țel anume, de o selecție și o judecată fermă a valorilor. De aici incapacitatea lor de a antrena efectiv forțele artistice ale unei comune sau ale unui județ.Coexistența acestor as-

în cepecte contradictorii privește concursurile cultu- ral-artistice — sesizabilă in diferite județe — a apărut evidentă și cu prilejul unei anchete întreprinse în județul Gorj.Concursuri ca cele Intitulate Izvoare fermecate (consacrat rapsozilor populari, aflat la a 3-a ediție), sau Tinere speranțe (con-

cate, de o serie de cămine culturale și biblioteci din județul Gorj, ca și diferite serbări populare care prilejuiesc afirmarea și confruntarea unor formații și artiști amatori, evocarea unor personalități sau momente semnificative ale istoriei, reliefarea diferitelor tradiții ale locului. Există, așadar, o experiență bună,

Edificator în acest sens este desăvîrșitul anonimat care învăluie un concurs menit să pună in valoare energiile, talentele și baza materială a culturii de masă la sate, să stimuleze multilateral și să sporească substanțial contribuția celor 64 de cămine culturale din Gorj la viața spirituală a județului. Re-

„finala" cu ușile ferecate. La Brădiceni, unde e un cămin nou, am găsit la fel porțile încuiate și nici un fel de anunț privind orele de activitate, programul manifestărilor. al repetițiilor sau al diferitelor cercuri etc. Concursul? Oamenii pe care i-am întrebat, între care și tineri, n-au auzit de nici un con-

CONCURSUL CULTURA
inițiativă utilă amenințată de formalism

curs deschis și participan- ților din alte județe și a cărui finală constituie un moment de relief al „Festivalului cîntului, dansului și portului gorjenesc", organizat la Tismana) se bucură de popularitate și se răsfrîng pozitiv asupra vieții culturale a acestui județ. Merită a fi amintite aici și concursurile cultural-educative pe teme de actualitate initiate de organizațiile U.T.C., de sindi-

asupra căreia s-a insistat, pe drept cuvînt, în discuția pe care am avut-o cu conducerea comitetului județean pentru cultură și artă. Această discuție ne-a dezvăluit însă doar o latură a concursurilor : cea a succeselor. Or, fără a subaprecia realizările, inițiativele realmente interesante, trebuie să spunem că, la o analiză mai atentă, lucrurile nu se prezintă chiar atît de roz.

gulamentul acestui concurs, intitulat „Căminul cultural cu cea mai bună activitate", este plin de promisiuni. Dar. vizitînd o serie întreagă de comune cu două luni înainte de finală n-am întilnit nici un semn care să ateste existența concursului inițiat de forurile culturale din Tg. Jiu. La Peștișani, de pildă, căminul cultura) — situat în aceeași clădire cu consiliul popular — întîmpina

curs. La Cîlnicu, și la Ro- șiuța, și în alte comune unde — chiar dacă am găsit cămine culturale mai active — nimic nu lăsa să se întrevadă apropierea finalei țean.Inaltcultural cu cea nă activitate tineret" — și el, observa „Gazeta

unui concurs jude-1969 a avut locconcurs : un„Căminul mai bu- pentru după cum Gorj ului".

insuficient popularizat și urmărit pe parcurs.Spre folosul cui asemenea manifestări ?Se pare că, uneori, forurile culturale locale nu-și prea pun această întrebare, că ceea ce le interesează este nu atît eficiența reală, ecoul, influența in mase, caracterul mobilizator al acțiunilor pe care le organizează, cît aspectul lor exterior, care ia ochii și despre care merge vestea dincolo de hotarele județului, dacă se poate. Numai așa se explică de ce la o manifestare reușită, care promite să devină tradițională (cum este Festivalul cîntului, dansului și portului gorjenesc, de la Tismana) participă de fiecare dată cam acelea^ 6—7 formații, în loc să fie antrenate, și stimulate astfel, mereu alte și alte echipe de amatori. Sau de ce se întîmplă ca programele unor brigăzi artistice de a- gitație să fie uneori concepute „pentru concurs", cu o regie și o recuzită care le împiedică să fie prezentate în ateliere, în mijlocul muncitorilor cărora Ie sînt de fapt adresate.în cadrul anchetei am consemnat faptul că mai ales in ultimul timp activiști cu munci de răspundere ai comitetului județean de partid se ocupă

nemijlocit de unele probleme concrete ale activității culturale de mase, că aceste probleme sînt in a- tenția comitetului județean U.T.C., a sindicatelor. Iar unele rezultate au început să se vadă — în ce privește corurile, de pildă, inclusiv cele școlare. sau brigăzile artistice de agitație. Importantă este însă împrospătarea concepției generale asupra rostului și obiectivelor acestei activități, combaterea oricăror sechele ale formalismului, ale rutinei existente în munca forurilor locale de specialitate. Pentru a- ceasta s-ar cere instaurarea unei atitudini mai responsabile față de activitatea culturală de masă, întărirea colaborării între toți factorii care au de spus un cuvînt în acest domeniu, atît Ia centrul de județ, cît și în celelalte orașe și în comune.Concursurile — la care ne-am referit — pot constitui un stimulator al îndeplinirii acestor deziderate, ele oferind cadrul organizatoric al valorificării celor mai interesante inițiative, al celor substanțiale înnoiri, mobilizării resurselor idei, de pasiune și de talent ale slujitorilor artei amatoare.
D. COSTIN

mai al de

reselor lui. Cîtcva ore de contact cu atelierul, uzina, șantierul sau ferma agricolă au, dincolo de scopurile educative majore urmărite, și efecte re-* confortante și deconectante pentru adolescentul aplecat atîtea ceasuri a- supra cărții și supus unei încordări intelectuale prelungite.Realitățile recent observate în diferite școli dovedesc că acolo unde e- xistă receptivitate, deschidere față de nou, s-a trecut la investigarea operativă a posibilităților de pregătire teh- nico-practică a elevilor, la găsirea u- nor soluții de organizare a atelierelor unor școli profesionale, care să acopere și nevoile altor școli. Asemenea situații sînt frecvente la Tg. Jiu, Brașov, Satu-Mare, Sibiu. La Liceul pedagogic din Bacău s-au studiat posibilitățile de pregătire a maestrelor care să conducă practica de menaj, gospodărie, croitorie, puericultură, activități specifice fetelor. S-au născut inițiative valoroase privind dotarea unor ateliere școlare de către marile uzine, care să fie luate sub egida acestora — Uzinele „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii. „Unio" din Satu-Mare ș.a. Un avans substanțial în organizarea cercurilor tehnico- aplicative, în înzestrarea atelierelor și laboratoarelor prin autodotare au luat Liceul din Cărei, Liceul „Gh. Șincai“-Baia Mare, Liceul „AL Mo- ■ ghioroș" din Oradea, Liceul „Gh. Lazăr" din Sibiu și numeroase altele. ; Asemenea fapte confirmă o dată mai mult că vocația educatorului, atitudinea lui sînt, dincolo de orice, decisive. Dar nu este mai puțin adevărat că pe alocuri se poate constata și o tendință de neînțelegere exactă a sensului noului obiect de studiu. La recentul simpozion „Locul șl rolul e- ducatorului în modernizarea învăță- mîntului", de exemplu, s-au auzit voci care în numele „grijii" de a evita „supraîncărcarea" elevilor vorbeau despre anumite greutăți care se creează în școli. E drept, realizarea noii sarcini nu este ușoară. Dar atit de adevărat este faptul că mai „grijulii" s-au arătat tocmai care n-au întreprins nimic pentru ganizarea noii discipline și n-au butit să sesizeze comandamentele e- ducației în etapa pe care o parcurgem.O dată cu redeschiderea cursurilor și începerea trimestrului al doilea de școală e necesar ca fiecare colectiv didactic să debuteze ferm in această acțiune de pregătire tchnico-produc- tivă a elevilor, pe baza unui program complex, adapiat specificului de virsta, sex, aptitudinilor elevilor și, firește, condițiilor locale. In măsurile preconizate de Ministerul Invă- țamîntului, cadrele didactice trebuie să vadă un vast teren de inițiativă și acțiune, în care să-și exercite capacitatea de organizare, calitatea de a- nimatori și conducători ai unei activități cu profunde implicații educative și sociale. Investigarea operativă a posibilităților de amenajare șî dotare a atelierelor școlare, prospectarea terenului pentru cuprinderea elevilor in unitățile productive, selecția cadrelor ce îndrumă practica, studierea unor modalități de pregătire pedagogică, meiodico-didactică și de perfecționare a acestora — sînt citeva probleme prioritare a căror rezolvare se află în strinsă legătură cu clarificarea concepției asupra rostului acestei activități.înaintarea societății noastre pe treptele civilizației industriale cere imperios formarsa unei personalități care să nu fie derutată și descoperită în fața unor cuceriri ale tehnicii moderne. în tînărul aflat azi pe băncile școlii, noi, profesorii, trebuie să vedem pe cetățeanul avizat și destoinic al deceniilor viitoare, care să poată dialoga în chip util cu tehnica modernă. Indiferent de locul ce-1 ocupăm în ierarhia școlară, noi, toți pro- fes.x ii și educatorii, avem datoria să gîndim profund la rosturile educației și la viitorul tineretului, să înlăturăm inerția și rutina și să acționăm ferm, de pe pozițiile înaintate ale partidului nostru. în educarea pentru muncă și viață a tinerei generații.
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Motivul ?

ED

Ce este esențial in efortul
de necontenită perfecționare?

OMUL Șl LUPTA SA CU INERTIAI

iarba • Să știi să asculți întotdeauna oamenii

biro- cadre necesi-

în-
în

a-să-i

Am desprins primele file din calen
darul lui 71...

Pe frontispiciul anului, ca și al cin
cinalului inaugurat, se înscrie obiec
tivul însufflețitor al ridicării calitative 
a activității economice în toate dome
niile. Este însuși conținutul, nervul 
vital al unui proces social amplu, ini
țiat și condus de partid, care polari
zează și valorifică energiile întregii

națiuni: perfecționarea multilaterală 
a societății noastre socialiste. Nimic 
nu exprimă mai fidel dinamismul Ro
mâniei de astăzi decît sensul acestei 
profunde creații teoretice și practice a 
partidului, devenită opera vie a mi
lioanelor de oameni.

Cum acționează spiritul creator al 
perfecționării în activitatea de fiecare 
zi, cum modelează plasma fierbinte a 
eforturilor unanime ?

...Așadar, o creație lucidă, realistă, științifică. Primul nostru dialog, din suita acestei anchete, cu tovarășul Costin MURGESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, membru al Academiei de științe sociale și politice, pleacă de la profunzimea și claritatea sensului.— L-aș defini într-o formulare succintă : perfecționarea democrației socialiste, prin consolidarea și lărgirea ei sistematică; declanșarea forțelor capabile să imprime dezvoltării societății socialiste carac'e- rul unui proces de permanentă autodepășire.— Care sînt premisele unui asemenea progres continuu?— în primul rind, creșterea rapidă a forțelor de producție, premisă esențială atît pentru ridicarea condițiilor materiale de viață, cît și pentru atingerea unor stadii superioare în organizarea democratică a societății. în același timp, pe planul conștiinței sociale, refuzul de a te complace într-o stare de mulțumire pentru realizările deja obținute (ceea ce ar genera conservatorism) și stimularea năzuințelor spre înfăptuiri mai înalte, promovarea căutărilor creatoare în această direcție.Drumul este, fără îndoială, dificil și ridică probleme complexe. Cred însă că romanii aveau dreptate cînd spuneau că numai per aspera ad astra (pe căi aspre spre stele).— Sub aspectul relației dintre cetățean și societate, care vi se pare a fi latura cea mai complexă a problemei 7— Una din trăsăturile definitorii ale superiorității socialismului constă în crearea de posibilități egale pentru toți membrii societății. A păstra nealterat acest izvor de forță, prin corelarea atentă a formelor de stimulare individuală cu cerințele do echitate socială, mi se pare o problemă fundamentală, din care derivă un lanț întreg de consecințe. Aș aminti, astfel, imperativul asigurării unui permanent echilibru între drepturi și îndatoriri ; nici un drept fără obligații corespunzătoare și nici obligații fără drepturi. Sau, capacitatea personală ca suprem criteriu al promovării sociale și unică temelie a autorității față de tovarășii de muncă, în consecință, fiecare autorita'e conferită de societate implică și responsabilități corespunzătoare față de aceasta. Rezumînd, fiecare posibilitate pe care societatea o .creează pentru afirmarea personalității și respectul demnității omului atrage inevitabil și obligația de a-ți pune întreaga capacitate în slujba colectivității.Ludovic ANDRICA este unul dintre cei mai reputați laminoriști ai Hunedoarei. Cind a intrat in funcțiune noul bluming, de 1 300 mm, el s-a numărat printre primii care au preluat locurile de muncă-cheie ale modernului agregat.— Ce legătură stabiliți între perfecționare și rutină 7— Așa... în general 7— Vă surprinde întrebarea 7— Nu. Mi s-a mai pus : „Manipulați utilaje dintre cele mai moderne, care aproape fac singure toată treaba ; în aceste condiții, cum se pune la dv. problema perfecționării 7“ Dacă vă referiți la munca mea — am răspuns — să știți că nu am deloc sentimentul că totul e perfect. Cu cît ți se încredințează un instrument de producție maiperfecționat, mai complex, maiproductiv, cu atît răspunderea crește. Deși luorez Ia acest laminor de mai bine de un an, știu că își păstrează încă „un fond secret" de posibilități. Sarcina mea și a tovarășilor mei rămîne de a descoperi și de a micșora mereu acest fond. Perfecționarea în muncă nu se încheie niciodată... V-o spun și secretar al organizației de ’ suficient să iei parte la de-a noastră, să vezi cîte de îmbunătățire se nasc terea comuniștilor.— Socotind că ar veni ți ar întreba cest climat 7.— E vorba de datorie, de planul pe care este o mîndrie să-l depășești ; bineînțeles și de cîștiguri pe măsură. E firesc să vrei să trăiești mai bine, după muncă. Dar dincolo de toate astea, mal bine-zis la capătul lor, se află simțămîntul de a fi la unison cu țara. Cu eforturile ce se fac pentru a ne situa în rîndul statelor avansate ale lumii. Cînd vezi toată această strădanie de mai bine, măsurile ce se iau de către partid și stat pentru ridicarea calitativă a economiei, pentru întărirea spiritului de dreptate, pentru înfrumusețarea vieții oamenilor, nu poți, la locul tău, să nu-ți zici : dar eu ce fac, cum aș putea să muncesc mai bine 7Acest mai bine, exprimat simplu de siderurgistul reîntîlnit ca un ponsabilității în de participanții tră. Firește, sint și ideile care te 

ca bază. Este o ședință propuneri în dezba-un străincum explicați a-

hunedorean, l-am leit-motiv al res- opiniile exprimate la ancheta noas- multiple planurile' întîmpină la o cît de sumară abordare a problematicii perfecționării. Ne-am concentrat asupra a ceea ce, după părerea unanimă, constituie elementul de cea mai stringentă actualitate, reliefat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea plenarei din decembrie 1970 a C.C. al P.C.R. : „In prezent, munca este de așa natură incit dacă nu vom înțelege să renunțăm cu desăvirșire la vechile metode și procedee și nu vom introduce un stil nou, o practică nouă de conducere, un contact strîns, eficient cu viața, cu producția, cu unitățile de jos, nu vom reuși să înfăptuim uriașul program ce ne stă în față. Ceea ce se impune acum în activitatea noastră este tocmai schimbarea radicală a stilului și metodelor de muncă, în pas cu noile exigențe ale economiei, ale societății socialiste in plină dezvoltare"— Cînd abordezi perfecționarea activității economice, instantaneu te gîndești la centrala industrială. Cum

se manifestă centrala, la rîndul ei, ca factor al acestui proces 7— Greu de spus în citeva cuvinte... Să ne oprim la un aspect : lărgirea atribuțiilor unităților economice. Am înțeles că exercitarea acestor atribuții trebuie făcută cu mult curaj și inițiativă.— Curaj 7Interlocutorul nostru, dr. ing. Tă- nase VOLINTIRU, care, înainte de a fi numit director general al Centralei industriale de anvelope și mase plastice București, și-a dobm- dit un binemeritat prestigiu de practician, surîde :' — Unii își închipuie că. din moment ce există forma nouă, problemele sînt ca și rezolvate, în realitate ne aflăm pe terenul unei confruntări continue dintre stilul și metodele noi și o practică veche. Nu sînt teoretician. Să vă ofer un

© „Pe căi aspre, spre stele11 • Oricît de scumpă, învățătura costă 
mai puțin decît nepriceperea • Pe locul prea bătătorit nu crește

fapt. „Cheia" afirmării producției noastre de anvelope în comerțul mondial este diversificarea fabricației. în vorbe, toată lumea de a- eord ! Am avut însă de luptat cu unele tendințe rutiniere. Una, de pildă, se datora concepției greșite că nu se poate realiza diversificarea fără a afecta productivitatea muncii. Ce s-a făcut atunci ? Pentru a infirma temerile am organizat echipe formate din cei mai buni muncitori, care își însușeau rapid „secretele" noii tehnologii, fiind în măsură să-i învețe și pe alții. în scurt timp, pentru fiecare a devenit o chestiune de prestigiu să fie „cooptat" printre pionierii noului produs. Rezultatul : productivitateamuncii nu numai că n-a fost afectată, ci s-a îmbunătățit substanțial.— Vorbeați despre stil și metode noi. A intervenit ceva efectiv nou în stilul dv. de a conduce 7— Modul de a lua o decizie. Știți cum decurgeau înainte discu; țiile 7 Chemam cîțiva tovarăși din diferite sectoare ale uzinei, unii din ei nici nu erau în temă, iar soluțiile — bune, rele — erau tot cele ale conducerii, care își asuma și răspunderea asupra lor. Acum fiecare știe din timp ce se va discuta, știe că i se va cere să-și expună opinia. Asta îl face să iasă din perimetrul biroului său. să „vadă" mai departe, să meargă printre oameni, să-și fundamenteze serios argumentația. Acest mod de a adopta o decizie creează fiecăruia sentimentul participării, al utilității sale, stimulează spiritul de răspundere. Nemaivorbind de faptul că nivelul deciziei este superior, răspunderea asupra ei fiind asumată de un colectiv larg. Să nu se înțeleagă însă că e vorba de o dispersare a răspunderii. Nu, înfăptuirea deciziei este nominalizată și încadrată în termen precis.— Dar după ședință 7 Nu se „volatilizează" răspunderea 7 S-au mai intîlnit asemenea cazuri.— Avem o regulă : primul lucru pe care-1 discutăm la proxima ședință este ce s-a înfăptuit din ho- tărîrile celei precedente.— Nu simțiți citeodată în preajmă „fantomele" vechii forme de organizare 7 Poate chiar in propriul stil de muncă...— într-o zi, intr-unui din serviciile noastre am văzut o bandă de telex lungă de circa un metru și jumătate care cuprindea indicații ale centralei către unitățile din provincie. Circulau hîrtii chiar între servicii învecinate : să-i comunic in scris, să semneze ca să nu conteste apoi că l-am avizat ! Și eu, la un moment, intrasem într-un păienjeniș birocratic. Puneam zilnic toate serviciile centralei să-mi calculeze și să-mi comunice niște indicatori, lucru pe care un singur om îl putea face în. circa o jumătate de oră. Cauza 7 Puterea obișnuinței, ne deprinsesem cu ideea că „centrala" nu este o simplă schimbare de firmă. Veneau subalterni să le contrasemnăm deciziile pe care erau datori să le ia la nivelul lor de competență. Afurisita fugă de răspundere : dacă nu iese bine 7 Soluția luată, a interzicerii acordării con- trasemnăturii, nu este suficientă. Trebuie să punem și omul potrivit la locul potrivit, omul potrivit să ia decizii și să le aplice cu răspundere. înțelegeți, așadar, cite lucruri mai sînt de făcut in această „casă nouă"...De la confruntarea dintre nou vechi — acest miez fierbinte procesului de perfecționare — se declanșează opiniile ferme și deschise care dau un farmec aparte convorbirii cu Dumitru HARNA- GEA, maistru constructor, de mulți ani fidel întreprinderii la care lucrează, întreprinderea șantierelor 

Și al

de construcții montaj-Brazi. Și... tocmai de aceea :— Ne mișcăm încă prea lent. Să luăm, de pildă, mult discutata problemă a concentrării lucrărilor de investiții. La ora asta nu există un singur cadru care să-i nege necesitatea. Dar cînd e vorba să se treacă la aplicare, intervin nu știu ce fel de bariere. Te trezești că se lucrează cam ca în anii trecuți : tot împrăștiat, tot cu plimbarea fără rost a oamenilor de la o lucrare la alta, tot în asalt la sfirșit de an. Un asemenea sistem duce, evident, la o eficiență economică scăzută.— De ce persistă 7— Uite, s-o pornim de la construcția acestei săli de sport, unde m-ați găsit acum lucrînd. Este o lucrare „agățată", cum îi zicem noi, cu o valoare de investiție mică. A- semenea lucrări au mai fost con

tractate de I.S.C.M., care are „darul" să se întindă pe foarte multe șantiere.' Care-i marele necaz 7 Că aceste mici investiții, aflîndu-se la periferia preocupărilor întreprinderii, sint de regulă neglijate. A- bia cind lucrările rămîn prea în urmă și se ivesc necazuri financiare — atunci începem asaltul.— Nu sînteți singurul care observați și vă ciocniți de asemenea neajunsuri. Cum se face că ele nu determină o schimbare' de optică 7— Prin ședințe auzi numai lucruri frumoase despre perfecționare. A doua zi însă, cînd vrei să treci la practică, ți se spune : „Acuma te-ai găsit să facem experiențe 7 1 Ce vrei, să ne dai lucrarea peste cap 7 Mai trebuie studiat, nu merge așa..." Personal sînt convins că indicațiile date de partid — și care sînt atit de bine confirmate de experiența noastră — trebuie să fie transpuse în viață fără întîrziere, nu cu jumătăți de măsură.— Am aflat însă că aveți un colectiv trainic, Oameni care obțin rezultate din ce în ce mai bune. Secretul acestui progres 7— Am învățat de la fostul meu maistru. Ion Oprea, un fieraf-beto- nist excelent și un bun organizator : să știi să pretinzi mult, dar și să apreciezi munca celor pe care-i conduci. Am să vă spun și ce n-am luat de la meșterul meu. Dădăceala. EI prea dorea ca totul să fie așa, numai după cum gîndea el, deși și oamenii aveau păreri, idei bune. Experiența, practica cotidiană m-au invățat să le dau posibilita- tea să vină cu inițiativa lor, să fie o treabă gîndltă și lucrată de toți. Asta îi dă fiecăruia o mulțumire personală și toți ajung să se zbată ca lucrarea să iasă fără cusur.— Cum ar putea să burile mai bine inîntrebarea noastră nepregătit pe Ion Omul, un vrîncean, vreo cinci ani ca îngrijitor tor la ferma de vaci a Ți f ești.— Să n-o ții morțiș pe bătătorită, că pe locul prea

meargă tre- cooperativă 7 nu-1 găsește TOTOLICI. lucrează de mulgă- C.A.P.poteca____ ,_____ . ... _____ ,______ bătătorit nu crește iarba — își spune el gîndul ca unul care l-a tot pe toate fețele.— Ai dumneata ceva pe dacă o iei așa pe ocolite— Am avut. E vorba de buirea muncii în acord înțeleaptă măsvră.
întorsinimăretri- global. Bună, înțeleaptă măs 'ră. La noi conducerea cooperativei a încerca- t-o de-acum doi ani la cultura viței de vie. în acel an, producția planificată de struguri a fost depășită. Din primăvară pînă-n toamnă, ~~ cînd s-a cules ultimul ciorchine, în vie a fost, o adevărată întrecere. Șefii de echipă n-au ma> bătut din poartă-n poartă să cheme oamenii la lucru. Fiecare știa ce are de făcut și mai știa că o să ciștige după cum a lucrat de bine. Și-ntr-adevăr, la plată, toată lumea a fost mulțumită. Numai că anul următor iar am luat-o pe poteca veche, bătătorită ! Că s-a zis să .muncim „cum am învățat" Și n-am ieșit bine. Atunci, la sfirșit de an, ne-am ridicat noi, mulgătorii, în adunare și am cerut să lucrăm in acord global.— Pentru multi, lucrul este nou și interesează întreaga țărănime Pe baza experienței pe care o aveți, s-a schimbat ceva 7— înainte, la sfîrșitul anului, cite patru-cinci oameni anunțau că nu vor să mai lucreze in zootehnie. Nu că nu le plăcea sau ii speria munca. Dar nu erau oamenii stimulați. Noi, cei rămași, abia furaje și să le mulgem Știind insă că de j.--... '..—1..L — .- 1—- numai în acord global, mulți au cerut să vină în zootehnie. Anul acesta, eu și alții care ne-am ținui 

stimulați. Noi, cei rămași, reușeam să le dăm viteloracum înainte se va lucra

de treabă, cum sînt Mihai Iorda- che. Constantin Lupu, am primit aproape în fiecare lună între 1400 și 1700 lei. Despre noi, îngrijitorii, unii zic in glumă că sintem „lefegii". V-o spun eu că-i foarte bună măsura. Dar nu poți să fii plătit după un sistem nou, iar tu . să muncești, cum mai fac unii, după sistemul vechi, așa, în dorul lelii. Noi toți am început să venim la lucru la ora .patru dimineața. în vară, ca să avem destulă lucerna și borceag, ne-am dus noi la coasă. Fiecare avea grijă de animalele din grupă ca de ochii din cap. Iar din grajd au dispărut bîtele și au apărut periile și țesalele... Intr-un cuvînt, măsurile luate pentru îmbunătățirea muncii in agricultură trebuie să ne îndemne pe toți să lucrăm cu mai multă disciplină și cu mai multă minte, să părăsim poteca aia a vechilor deprinderi, cum vă ziceam la început.Ideea de perfecționare este exact, opusul încercării unora de a îmbunătăți (citește : adapta) „pe ici, pe colo” practici vechi, depășite, resninse de viață, altfel spus ae a acorda conținutul nou la obișnuințe rutiniere, conservatoare, de a mima suflul înnoitor ce străbate viața noastră economică și socială. Nu o dată notăririle, indicațiile de partid au afirmat expres imperativul lichidării fenomenelor de cratism în munca unor de partid și de stat. _______tatea contactului nemijlocit, viu, cu oamenii pentru rezolvarea directă, operativă, a problemelor de fiecare zi. „Cum se desfășoară dialogul dv., al organelor de stat pe care le re- prezentați, cu cetățenii 7“ a fost întrebarea pe care am pus-o tovarășilor Ludovic POP, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular muni

cipal Baia Mare, și Ifiimie ILIZEI» primarul orașului Medgidia.L. Pop : Măsurile legislative pri- ' vind perfecționarea activității organelor puterii și administrației de stat se răsfrîng pozitiv în munca noastră zilnică, în legătura cu cetățenii, iar în ultimă instanță în rezultatele obținute pe. multiplele planuri de care răspunde consiliul nostru popular. Problema este de a a- dînci acest dialog pe toate „lungimile de undă" : în sesiune, în consfătuirile și întîlnirile deputaților cu alegătorii, în comisiile de cetățeni, la orele de audiență și mai ales prin contactul nemijlocit cu realitatea, prin controlul pe teren.— Ca să preluăm comparația dv„ ce „paraziți" intervin uneori pe aceste lungimi de undă ?L. Pop : Formalismul, indiferența unor funcționari față de nevoile îndreptățite ale cetățenilor. Ne-am ciocnit de astfel de manifestări ia unele servicii — spațiu locativ, sistematizare și arhitectură, gospodărie comunală. Luptăm împotriva acestor racile.I. Ilizei : Cel mai rezistent „parazit" e birocrația. Hîrtiile fără noimă scot uneori din circuitul real al muncii zeci de oameni, trans- formindu-i în curieri.— Vi s-ar putea replica faptul că Unele din-aceste hîrtii sînt totuși necesare...— Nu la acestea mă refer. Concret : . Consiliul popular orășenesc Medgidia urma să facă o investiție de aproximativ 60 000 de lei. Pentru aceasta am obținut aprobarea consiliului popular județean. Materializarea investiției a avut însă nevoie de alte zeci de aprobări, tot de la județ.— Știți să-l ascultați pe oameni 7— Nu mă rezum la orele de audiență anunțate. Mulți dintre cei ce solicită audiențe nu mai sînt nevoiți să se deplaseze la consiliul popular. îi vizitez personal, acasă sau la locui de muncă. într-un anume fel, merg eu în audiență la cetățeni și găsesc că această metodă este cea mai bună.— Ce vă face să credeți 7— Cetățeanul se simte la largul lui, iți spune mai multe lucruri și mai direct ; pe de altă parte, cointeresăm în rezolvarea problemelor o masă mai mare de cetățeni. Așa am putut rezolva o serie de probleme gospodărești importante. E de prisos să vă mai spun cît de utilă e prezența zilnică în piață...— Am intrat în noul an. Ce pre- luați și ce nu din bagajul de experiență de pînă acum 7L. Pop : La începutul anului trecut. comitetul județean de partid a analizat modul cum soluționăm scrisorile, calitatea audiențelor. Am fost criticat pentru întîrzierea la unele audiențe. Nu de critică e vorba — bineînțeles că n-aș dori ‘să mai existe același motiv în acest an — dar am înțeles mai exact ce valoare au operativitatea, promptitudinea în dialogul cu cetățenii. în același timp, ne-am propus pe a- gendă un lucru nou : să facem o investigație printre deputați pentru a desprinde propuneri și sugestii privind creșterea eficienței sesiunilor, sporirea aportului deputaților . în circumscripțiile electorale unde p-’nd viată hotă-îrile noastre.Desprinderea de ceea ce este vechi, anacronic, prospectarea și explorarea zăcămintelor prețioase de inteligență și inițiativă, punerea lor în valoar*' presupun nasinne și responsabilitate civică. In primul rind, asumarea răspunderii pentru finalizarea actului eficient, creator, trecerea de la bune intenții și studii înțelepte pe ferm al practicii sociale, tificarea acestei opțiuni exemplul personal.— Sîntem informați că 
teritoriul far cer- *» faceați făcut

unele greutăți conducerii minei, tovarășe Suciu...Omul — figură tipică de miner, voinic, pietros, 39 de ani — recunoaște franc :— E adevărat, am făcut.Faptele s-au întîmplat în vară. Din momentul în care comunistul Ion SUCIU, șeful sectorului VIII din zona I a minei Lupani, a preluat — la cererea conducerii minei — dirijarea ' sectorului III. „Necesitatea modificării concepției de coordonare a colectivului" (din stenograma analizei).— Judecați, vă rog, și dv. : lăsam un sector fruntaș, pe care-1 adusesem la un plus peste plan de vreo 4 000 de tone, ca să preiau un sector cu restanțe de peste 3 000... A fost, dacă vreți, o primă nemulțumire, o primă rezervă. Am păsteat-o însă pentru mine. Mi-am dat seama că e de datoria mea de comunist, de om cu veche experiență, să fac și să dau tot ce pot pentru urnirea lucrurilor din punctul acela mort. Nu bănuiam tunci că, fără voia mea, aveam deranjez pe unii din ei...Curînd, intr-adevăr, Suciu a ceput să „deranjeze". Intrînd realitățile acestui seetdr, a ajuns la acel zid de rutină care depășea posibilitățile stricte ale sectorului și față de care eforturile sale și ale celorlalți se loveau fără succes : a- provizionarea materială defectuoasă. Drept care Ion Suciu a pornit o ofensivă împotriva lipsei de răspundere care se manifesta în acest domeniu.— Și unii — ne spune directorul minei, ing. Vasile Ciriperu — chiar s-au supărat... Bine, obiectau ei, ce tot vrea omul ăsta 7 Nu s-au luat în sector toate măsurile 7 Nu s-a schimbat conducerea, în vederea

„perfecționării concepției de coor- uonar'e a colectivului" 7 Perfecționarea insa , nu' se poate realiza aoar prm decizii, iar raspunaei-ea ' nu se poate limita numai la ceea ce esce suo nasul tău. buciu, asia e meniul lui, a înțeles sa nu se limiteze „ue-aici pinâ aici", să nu dezarmeze. Directa, comitetul ele partid al minei l-au sprijinit.— Tovarășe aâuoș BODONI, de cit timp sinteți directorul Combinatului de piele și încălțăminte „eiujana" 7— ixumai de citeva luni. La „Clujana" insa am lucrat timp ae 22 ue ani.— Ce este esențial în munta dv. 7— Eficiența. A finaliza riguros ceea ce iți propui este, de altfel, esențial in orice domeniu.— Din cite știm, vi s-a încredințat funcția ae director, intr-un moment dificil pentru „Clujana" : erau mari greutăți in realizarea producției și a desfacerii, iar de aici o situație economico-financiară necorespunzătoare. Unii chiar își exprimau pesimismul că lucrurile nu vor putea fi redresate repede. Ce alimenta acest pesimism 7— Un singur lucru : necunoașterea posibilităților reale de care dispune colectivul. De cîțiva ani, la „Clujana" ne preocupă rentabilizarea tuturor sortimentelor și modelelor de încălțăminte. S-au întreprins studii, s-au făcut calcule excelente. Din păcate a fost scăpat din vedere un „amănunt" : că rentabilitatea nu se hotărăște pe hirtie ci, in primul rind, in produc.,ie. Or, tocmai la marea masă a salariați- lor nu ajungeau studiile și calculele, oamenii. nu erau consultați. Noi am acționat in așa fel incit gindirea economică să nu se res- trîngă la cercul specialiștilor, al „inițiaților"— Cum ați reușit să înlăturați „munca din birou" 7 Unele cadre de conducere au obiceiul să spună : fabrica e mare, am atîtea pe cap, pot oare să mă ocup de fiecare loc de muncă in parte 7— Pretexte se găsesc întotdeauna. Ce-am făcut noi, organizația de partid, conducerea întreprinderii 7 Le-am arătat oamenilor mărfurile nevandabile și am ajuns eu toții la ideea că nu facem producție de dragul producției. Am stimulat astfel, in masă, gindirea economică, sentimentul de participare la pro- blema-cheie a întreprinderii. N-o să vă dau decit un singur fapt menit să exprime sintetic ieșirea din imobilismul care ne frîna ; avem a- sigurată desfacerea în acest an.— Ce concluzie de ordin mai general desprindeți din acest examen prin care ați trecut 7— La drept vorbind, concluzia am desprins-o încă înainte de „examen". O idee pe cit de simplă, pe atît de importantă : să ne consultăm permanent cu oamenii, să ne confruntăm părerile, să punem in mișcare imensele lor resurse de inițiativă. Trebuie cultivat simță- niîntul de stăpin al fabricii și nu de simplu „salariat", simțămîntul răspunderii colective. Este un avantaj de neprețuit al democrației socialiste, pe care însăși conducerea partidului, prin înaltul ei exemplu, ne îndeamnă să-l folosim la adevărata lui valoare, în slujba progresului țării.în ultimă instanță, perfecționarea este o luptă. O luptă nobilă și aspră cu ceea ce reprezintă limitele și inerțiile dintr-un moment in primul rind ale tale, lucidă pentru finalizare.— Ați intîlnit opreliști lizarea unor idei, a cercetării științifice 7întrebarea am adresat-o prof. dr. ing. Ioan ANTON, directorul Centrului de cercetări pentru mașini hidraulice din Timișoara.

dat — și O . luptăîn fina- rezultatelor

Cind e vorba de ceva nou, necunoscut pentru mulți din jur, apar și obstacole. Personal nu ani cedat niciodată în fața piedicilor, m-am „bătut" fără menajamente, cu răbdare, cu perseverență, pînă la găsirea soluției optime. Pentru asta insă trebuie să fii încredințat de utilitatea socială a cercetării, de gradul în care răspunde ea nu numai unor necesități ale progresului pur științific, ci și tehnico- material.(Deschidem aici o paranteză. Pentru a înțelege acoperirea în fapte a opiniilor interlocutorului nostru, e necesar să-l informăm pe cititor despre contribuția „școlii de la Timișoara" la dezvoltarea din ultimii ani a tinerei dar puternicei noastre industrii constructoare de mașini hidraulice, colectiv științific ale cărui ultime cercetări s-au materializat în conceperea unor tipuri de turbine optime pentru Porțile de Fier.)— Numiți problema nr, 1 a perfecționării în domeniul cercetării științifice.— Adevărat, lucrez cu cifre, dar nu mă încumet să numerotez... Oricum. o condiție indispensabilă este operativitate» aplicării în practică. Nu este un secret că în competiția cu timpul cîștigă întotdeauna cel care a dat primul formă ideii. Modul mobil, efervescent de a gîndi și acționa în concordanță cu realitățile economice și sociale, cu necesitățile construcției socialiste, de a perfecționa necontenit formele de activitate, după exemplul pe care îl oferă conducerea partidului, trebuie să devină pentru toți — inclusiv pentru slujitorii științei — o adevărată profesiune de credință, o rațiune a existenței.

— ... implicit de luptă împotriva rutinei.— Avem o lege nouă, valoroasă, a cercetării științifice. Dar au apărut și niște instrucțiuni și norme de aplicare ce deformează, în unele cazuri, intențiile legiuitorului. Practica aceasta a „reglementării" aplicării legii mi se pare un act ce rutină, criticat nu o dată, care "se cere înlăturat.— Personal, ce terapeutică anti- rutină folosiți 7— Trei mijloace : un contact permanent, direct cu producția, cu realitatea ; o cunoaștere la zi a realizărilor pe plan mondial în specialitate ; o activitate care să nu-ți dea prilejul să „uiți", măcar pentru o clipă, obligațiile, îndatoririle profesiei.Mulți dintre invitații la ancheta noastră ne-au vorbit despre necesitatea racordării continue a capacității profesionale la cotele de exigență ale proiectelor de viitor.Pornind de la datele și cerințele actuale ale practicii, ne-am adresat academicianului Gr. C. MOISIL, personalitate care-și consacră o bună parte a activității, pe plan științific și publicistic, soluționării multiplelor probleme ale perfecționării cadrelor, cu precădere în domeniul pasionant al informaticii.— Ce este esențial în „ecuația" perfecționării ’— Individul. Perfecționarea ține de om, de atitudinea sa față de progres. Evident, unii pot fi împiedicați să se perfecționeze • s-ar putea ca șefii ierarhici ai celui în cauză să nu vadă cu ochi buni perfecționarea cuiva, țemîndu-se că acesta le va lua locul ; tovarășii lui de muncă s-ar putea să-l invidieze că le-o va lua înainte. Dar omul trebuie să se perfecționeze fără să țină seama de părerea celorlalți. In repetate rînduri, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat importanța pregătirii, a perfecționării Si de curînd, la deschiderea noului an universitar, a spus că tot omul trebuie să învețe — de la 6 la 60 de ani și chiar peste. Deci, tot omul.— In cadrul vastului ansamblu de măsuri privind pregătirea și perfecționarea cadrelor, a fost recent creată Comisia pentru educația permanentă, al cărui președinte sînteți. Prin ce diferă educația permanentă de vechiul sistem de „a învăța" 7— Educația permanentă — aici cuvîntul educație înseamnă și instrucție — nu e făcută de om din pura sa plăcere de a se cultiva, ci (ceea ce este esențial) costul acestei educații permanente trebuie să intre în prețul ele cost al produselor. Aceăsta-i noutatea. Trebuie să ne dăm seama, de exemplu, că atunci cînd un calculator electronic sțâ un' an și jumătate pentru că cei care l-au cumpărat nu s-au gîndit să-d pregătească pe cei ce-1 vor utiliza, aceasta este o pagubă mare. Dimpotrivă, instruirea în știința calculatoarelor a celor care vor utiliza calculatorul — înainte ca a- cesta să fie cumpărat — este o cheltuială măruntă, care trebuie să intre în costul produselor la a căror fabricare sau planificare economică a lucrat calculatorul. Ca o concluzie a educației permanente : învățătura costă mult mai puțin decît prostia.— Se pare că nu există oponenți la această opinie Cum vedeți însă realizarea practică a dezideratului perfecționării în ritmul impus de progresul tehnico-științific al contemporaneității 7— Omul care merge în ritmul vremii nu se perfecționează. Se perfecționează cel care merge mai repede decît vremea. Nu putem 

concepe perfecționarea dacă ne închipuim că ea se poate realiza exclusiv în cadrul a ceea ce știm sau putem învăța de la alții care n-au avut de la cine să învețe, i Sîntem destul de avansați în foarte multe ramuri ale științei și tehnicii ca perfecționarea să n-o putem concepe decît în cadrele unei științe și ale unei tehnici internaționale competitive. Nu producem matematicieni valabili în Popești-Leor- deni nici mere care să nu se poută vinde decît în județul Constanța. Producția noastră de bunuri materiale, ca și cea de bunuri intelectuale trebuie să fie valabilă în întreaga lume. Acest lucru nu se poate obține — iar acolo unde este obținut nu se poate menține — dacă nu ne ținem la curent cu mijloacele noi de producție, atît ale bunurilor materiale, cît șl ale bunurilor intelectuale. Mă voi mărgini la cele din urmă, fiind singurele la a căror producție mă pricep.E nevoie în primul rind să trimitem în străinătate mai mulți oameni care să-și desăvîrșească cunoștințele. în toate țările, de toate vîrstele : tineri doctoranzi și doctori, asistenți și profesori, oameni de știință formați și cunoscuți. Această perfecționare trebuie făcută în universități și în politehnici, nu numai la fabrici. Să ținem seama de faptul că în fabrici oamenii nu învață decît cum se lucrează la o anume instalație, în timp ce noi acum ar trebui să învățăm mai bine și cum se proiectează instalațiile, precum și principiile științelor fundamentale. De aceea sînt necesare eforturi în plus pentru perfecționarea în străinătate a oamenilor în disciplinele științelor exacte și în tehnică. Evident, trebuie controlat prin concurs înainte de plecare dacă cel ce va pleca cunoaște limbi străine (nu numai cea a țării în care se duce) și că a învățat în țară tot ceea ce putea învăța în țară. întorși în țară, eei ce s-au perfecționat în străinătate — de altfel ca toată lumea — trebuie puși să lucreze în ceea ce se pricep, deci în ceea ce s-au perfecționat. Tot atît de mult e nevoie să se creeze o librărie în care oricine să-și poată procura într-un termen scurt orice carte de matematică, fizică, chimie, tehnică, oriunde ar fi fost publicată. Orice carțe în a- ceste domenii nou apărute, trebuie să existe măcar într-un exemplar în țară. Acestea sînt condițiile fără de care utilaje foarte moderne nu își pot da randamentul, fiindcă sînt folosite de oameni mai puțin moderni decît ele. Omul trebuie să fie pe măsura mașinilor, ba chiar superior lor.' Am socotit necesar aici, Ia finele investigației noastre, să inserăm citeva opinii din practica muncii de partid. Nu numai fiindcă ea focalizează cele mai noi emisii luminoase ale perfecționării din toate domeniile, ci și datorită faptului că în noua etapă ce se deschide în fața noastră, a cincinalului, sarcini de mare răspundere revin organelor și organizațiilor d® partid, tuturor comuniștilor. în această lumină, tovarășul Ion ANGELESCU. secretar al Comitetului județean de partid Neamț, ne spune :— După cum se subliniază în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, principalul conținut al muncii noastre politice și organi- ' zatorice trebuie să-l constituie preocuparea susținută pentru ridicarea calitativă a activității economice, Aceasta impune cu o necesitate sporită promovarea și perfecționarea stilului de muncă înnoitor, receptiv la tot ceea ce e creator.. — în ce consță acest stil 7 Nu vă cerem o .definiție. Poate ne oferiți un exemplu concret.— Acțiunea de valorificare » rezervelor interne a constituit pentru noi în 1970 obieetivul principal al muncii de partid în economie. S-a putut astfel obține pe județ o producție suplimentară de a- proape o jumătate miliard lei față de planul inițial.— E o cifră, nu un sfii...— Da, dar cifra e semnificativă pentru pasiunea și competența puse în joc, pentru felul concret, analitic, în care au acționat organizațiile de partid. Astfel, argumentele au învins manifestări de rutină și conservatorism, reținerile inițial*; ale unor conduceri de întreprinderi. Concret : episodul de Studiul nostru asupra forței de muncă și a de producție a creat împotriva unui inițial te" al consiliului de administrație al uzinei, să se realizeze peste plan 200 de milioane lei.— Care este condiția perfecționării în activitatea dv. 7— Unu : viața o cunoști numai dacă o trăiești; dacă te afli mereu în mijlocul oamenilor și știi să te inspiri din experiența lor. N-arn să uit, de pildă, că am reușit să rezolv o problemă foarte spinoasă de rentabilizare bizuindu-mă pe observațiile pătrunzătoare ale unui operator chimist, Gheorghe Stamate. Or, dacă de la un singur om poate veni o asemenea idee, este lesne de înțeles ce eficiență poate avea opinia largă a oamenilor atunci cînd sînt consultați in toate marile probleme ce ne stau in față.Doi : pregătirea continuă. Fără o competență reală riști să rămîi la stadiul ineficient al lozincilor „mobilizatoare". Eu, de pildă, sînt inginer mecano-energetic, dar a trebuit să devin cumva multilateral, pe măsura complexității economiei județului nostru. A trebuit să învăț chimie, metalurgie, diverse noțiuni fundamentale economice, «8 mă țin la curent cu noul. însușii titlul de activist îți impune, și pe această latură, o atitudine activă.'

la Săvinești. valorificării capacităților posibilitatea, „nu se poa-

_Nu ne propunem clasicele concluzii la capătul atitor opinii (ne exprimăm, de altfel, regretul de a »u ti putui insera, din limite de spațiu, ideile multor altor invitați la ancheta noasiră) ; într-un anume fel, înseși dialogurile reproduse sînt suficient de concludente. Ele sugerează amploarea crescîndă a procesului de perfecționare în toate domeniile de activitate ; demonstrează însemnătatea vitală a acestui proces social taracteristic etapei de munca inaugurale o dată eu noul an și noul cincinal ; atestă sporul de pasiune și responsabilitate pe care l-a pus în mișcare importau- 1 tul obiectiv stabilit de partid : ridicarea calitativă a activității eeono- miee in toate domeniile.Sînt iot atiiea semne de bun augur privind posibilitatea de a pune in balanța acestui obiectiv noi rezerve de competentă, hărnicie, inițiativă — carate ale conștiinței socialiste luminate de Înaltele idealuri alo progresului și prosperității patriei. Anchete realizată de
Victor VÎNTUși corespondenții' ziarului
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REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB
Economiștii folosesc denumirea de „muncitori" și „funcționari". Unii sociologi preferă însă termenii „gulere albastre" (muncitori) și „gulere albe" (funcționari). Roosevelt îi numea „oameni uitați ai Americii". Aceste „gulere albastre și albe" sînt cei care constituie majoritatea, marea majoritate a societății americane. Sînt cei care cu brațele și mintea au transformat America in ceea ce este ea astăzi, care au construit zgîrie-norii New-York- ului și vehiculul spațial din care Armstrong a descins pe suprafața Selenei, sînt cei din a căror trudă au fost edificate averile fabuloase ale celor „400 de familii".Veniturile celor incluși printre gulerele albastre sau albe variază, firește, de la caz la caz. Potrivit datelor Ministerului Muncii din S.U.A., o familie alcătuită din patru persoane (soțul, soția și doi copii) poate duce un trai modest, dar decent, cu un venit anual 9191 dolari, se subliniază acesta depășește cu mult salariul socotit ca mediu. Dincolo de nivelul venitului însă, observația generală care revine în mod insistent în coloanele presei este modul în care se repartizează cheltuielile în bugetul familial. John Howard face parte din categoria „gulerelor albastre", iar e- xistența familiei sale — descrisă într-un număr recent din „New York Times Magazine" — poate fi socotită ca tipică pentru americanul de mijloc. Cei cinci membri ai familiei Howard (deci unul în plus față de familia standard) locuiesc într-un apartament închiriat într-un bloc cu mai multe etaje de pe bulevardul Quince, din cartierul new-yorkez Queens. Capul familiei, John, in vîrstă de 45 de ani, este salariat de aproape 20 de ani al unei companii specializate în transportul mobilei scumpe, antichităților, expozițiilor de artă plastică, diferitelor alte obiecte de valoare. „El Greco, Rembrandt, Renoir, Brâncuși, porțelanurile cele mai fine și fragile de „Sevres", vazele scumpe de sticlă de Murano au trecut. cu. sutele prin mîinile mele și le-afh' transportat Ia destinație. fără cea. mai mică fisură, spune cu mîndrie John Howard. Am intrat pe scările de serviciu — doar pe acolo aveam acces — în sute de case, adevărate palate, în care totul sclipește. Am văzut băi cu căzi de cristal, robinete și dușuri din aur și argint, covoare persane pe jos și pereții din marmură de Carrara. Am livrat comenzi pentru doamna Aristoteles O- nasis, pentru stele ale ecranului, ca Zsa Zsa Gabor, și pentru mulți alții. E o muncă in care cea mai mică neatenție te costă salariul pe mulți ani".John Howard se consideră a face parte din pătura superioară a „gulerelor albastre". Are un salariu lunar brut de 1110 dolari, din care reușește să asigure familiei sale un trai modest, invidiat însă de mulți vecini ai săi. Soția sa, Hellen, este casnică. Are grijă de copii, spală rufele, calcă, face curățenie și este „contabilul" familiei. Pe televizorul din sufragerie se află în permanență un caiet și un creion în care notează adresele magazinelor care a- nunță solduri la obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte necesare familiei. Alimentele le cumpără la acele magazine care, o dată cu bonul de casă, distribuie și niște timbre anume, care adunate mai multe sute în carnete speciale dau dreptul la diverse articole de îmbrăcăminte sau de uz casnic, de calitate inferioară, dar, oricum, binevenite. Absolut toate cheltuielile sînt înscrise într-un caiet in care sînt prevăzute capitolele bugetului familiei în număr de circa 20 : chiria la sută cuinței, rale și mente, pentru de lungă întrebuințare, îmbrăcăminte, 8 la sută, transport, 6 la sută, cheltuieli medicale, 7 la sută, ratele Ia asigurări, 8 la sută, iar restul de 10 la sută din salariu reprezintă taxele școlare, distracții, țigări, lectură, cotizație sindicală, diverse.Prima observație de ordin general Ia un asemenea buget este cuantumul ridicat al cheltuielilor obligatorii. Pentru a avea o idee mai completă asupra a ceea ce reprezintă venitul muncitorului american „înstărit", semnificative sînt datele prezentate de Leonard Woodcoock, președintele Uniunii sindicatelor muncitorilor din construcția de automobile, în fața unui comitet senatorial la 17 august 1970. Potrivit declarațiilor acestuia, muncitorul a- merican mijlociu își poate permite să cumpere un frigider la 17 ani, un aspirator la 14 ani, un televizor la 14 ani. El poate de asemenea cumpăra o mașină de ocazie — cu care primul proprietar a rulat doi ani — pe care s-o folosească timp de patru ani (folosirea transportului public pentru el și familia sa ar reprezenta, datorită distanțelor mari de la locuință la fabrică sau la școală etc., aproape dublul cheltuielilor făcute pe cumpărarea mașinii și a benzinei necesare). Pentru întreținerea mașinii este prevăzută o revizie generală pe an. Venitul muncitorului american mijlociu permite capului familiei să-și cumpere un palton la 10 ani, o pălărie de fetru la 4 ani, un costum de haine obișnuite o dată pe an, un costum pentru ocazii speciale o dată la 8 ani și jumătate, trei perechi de pantofi la 4 ani. Soția sa își poate permite un palton la 4 ani, două rochii, o bluză, o pereche de pantofi buni și șase perechi de ciorapi pe an, un coafat la 11 săptămîni, un tuns la 

4 luni și un permanent la 12 luni. La fiecare 3 luni soțul își poate duce soția la un film, iar separat fiecare dintre ei mai pot vedea cîte 
un film pe an ; cei trei copii au

I

de deși că

ba

dreptul la vizionarea unui film o dată la 4 săptămîni. Spectacolele de operă, teatru și concertele sînt excluse din buget, prețul biletelor de intrare fiind prohibitiv pentru o asemenea categorie socială. La capitolul lectură este înscris un abonament la un ziar, o revistă ilustrată săptămînală, însă nici o carte. „Recrearea" constă in petrecerea unei săptămîni pe an,-în timpul concediului, fie într-un camping, fie într-un

operații clasice, urmînd ca pentru regim alimentar și operații speciale să se plătească separat. Contractul asigură de asemenea vizita medicală, fără plată, dar numai începînd cu a treia sau a cincea vizită și numai pentru capul familiei sau alt titular al contractului. Restul familiei plătește integral toate vizitele. Asigurarea tuturor membrilor familiei este un lux pe care „gulerele albastre și cele albe" nu și-l pot permite. Or, la un

5 000 dolari de student), părinții care doresc să asigure copiilor lor o educație superioară recurg la împrumuturi pe termen lung la bănci, cu dobînzi care ajung pînă la 15 la sută pe an.Chiria cel mai getului yorkez piu, camere
locuinței formează poate împovărător capitol al bu- familial. în cartierul new- Manhattan,un apartament ajunge spre exem- cu trei 700 do- lună, iar
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FAMILIAL AL AMERICANULUI DE MIJLOC

„Bătălia dolarului", scrie pe manșeta revistei americane „Time". O bătălie pierdută, după cum arată și chipul întristat al lui Washington : față de 1957—59, dolarul nu mai valorează azi decît 73 de cenți.
Sfîrșitul vechiului an și începutul celui nou au marcat în paginile presei americane apariția a numeroase articole referitoare la probleme ale nivelului de viață, la modul în care trăiește și se gospodărește americanul mijlociu. Refleclînd preocupările imediate în acest sens ale cercurilor largi ale opiniei publice din Statele Unite, aceste articole se referă, între altele, în mod critic la structura bugetului familial, subliniindu-se faptul că o parte tot mal mare din venitul lunar al salariaților este absorbită de cote fixe ca, de pildă, chiria locuinței, impozitele, latele de asigurări pentru îngrijirea medicală, care, după cum se știe, nu este gratuită, taxele școlare, în felul acesta, din venitul lunar al salariatului rămîne prea puțin, după reducerea tuturor acestor cote, care ating un nivel ridicat, pentru celelalte necesități ale traiului zilnic.

reprezintă cam 18 din salariu, întreținerea lo- 
5 la sută, impozite fede- locale, 10 la sută, ali- 17 la sută, ratele lunare mobilă și aparate electrice 10 la sută,

CORESPONDENȚ A DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

medicale necesită Ca ur-
hotel de mina a treia intr-un oraș mare.Capitolul cheltuielilor și cel al asigurărilor explicații mai detaliate,mare, a scumpirii * considerabile; a tratamentului medical, societă- țile particulare de asigurări pe.i- tru cazuri de boală au cunoscut în deceniul ’60 o puternică dezvoltare, realizînd profituri fabuloase din specularea la maximum a imposibilității marii majorități a populației de a face față cheltuielilor ce ar surveni în caz de spitalizare. Americanul, tînăr sau bătrin, sănătos sau bolnav, se găsește în situația de a plăti ratele ridicate de asigurări potrivit sloganului acestor societăți „plătește cit ești tînăr și sănătos ca să nu te ruinezi cînd vei fi bolnav". O zi de spitalizare costă, indică datele oficiale, între 45 și 160 dolari, (ceea ce revine a 25-a parte, respectiv a 7-a parte dintr-un salariu lunar, considerat ca bun, de 1100 dolari), exclusiv intervențiile chirurgicale speciale sau tratamente speciale, cum ar fi cel reclamat de un atac de. cord, care costă 2 600 dolari (mai mult decît dublul salariului lunar amintit). O operație cezariană împreună cu spitalizarea ajung pînă la 3 000 de dolari. Contractele de asigurări medicale acoperă pentru membrii familiei internarea în spital și

medic internist sau un ginecolog bun, un consult costă 25 de dolari.în schimb, categoriile sociale situate în virful piramidei sociale iși permit să-și asigure și spitalizarea... clinilor și pisicilor, pentru.:care;,.zi,| de spital costă 30 dolari, o injecție 15 dolari, iar consultul la medicul veterinar 20 dolari. Patrupedele bogătașilor duc, de altfel, un trai de invidiat In 1970, magazinele au • vîndut o cantitate de alimente special preparate pentru cîini și pisici mai mare decît cea pentru copiii sub un an. Patrupedele au ateliere de coafură și confecții in care prețurile întrec orice putere de imaginație.în bugetul familiei muncitorului sau funcționarului american, astfel de cheltuieli, firește, nu figurează. Sint prevăzute însă cheltuieli, relativ modice, pentru școlarizare la o școală publică, nu particulară, la care ar trebui să plătească anual între 500 și 1 000 dolari. în ce privește învă- țămîntul universitar, cheltuielile nu mai sînt deloc modice. întreținerea unui tînăr la facultate costînd anual circa a treia parte din salariul, pe 12 luni al unui muncitor sau funcționar american (la Universitatea Stanford din California, de pildă, taxele școlare se ridică la 2 145 dolari pe an, iar la Harvard, la 2 400 dolari pe an ; pe de altă parte, costul locuinței, al hranei, plus micile cheltuieli se ridică anual între 3 000 și

CORESPONDENTA din dakar

DE LA EDMOND FREDERIC

cei

la de peste 200 deDakar, fru-
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Dansurile speranței
in savana senegaiezapînă la lari pe în Queens, 350 dolari. La Washington, chiriile sînt în jur de 300 dolari. în cartierele mai sau mai centrale, unui astfel de a- partament coboară pînă la 150— 200 dolari lunar, fapt care a determinat o stratificare foarte precisă a societății americane, o polarizare geografică a afluenței și sărăciei, despărțite de pătura instabilă a celor ale căror venituri oscilează între cele două extreme.Din analiza datelor publicate de Biroul oficial de statistică reiese că numărul americanilor care trăiesc din venituri care îf plasează în categoria sărăciei a scăzut în 1969 față de anul precedent de la 25 de milioane la 23 de milioane. Există însă indicii că această scădere a fost o- prită în anul 1970 ca urmare a presiunilor inflaționiste exercitate a- supra economiei țării, care au provocat o considerabilă sporire a prețurilor, micșori nd terea de cumpărare și mărind chiriile, general. înfățișînd situație, într-un preajma sărbătorilor, revistă „Time" a copertă partea

costul plastic număr

îndepărtate cu clădiri vechi, dar costul

vieții in această dincunoscuta revistă „Time" a reprodus pe copertă partea din mijloc a unui dolar, cu efigia mărită a lui George Washington, din ochiul căruia se vede picurînd o lacrimă... într-adevăr, față de perioada 1957—59, un dolar valorează astăzi numai 73 de cenți. Potrivit datelor Biroului de statistică al Ministerului Muncii, indexul prețurilor a înregistrat creșteri substanțiale la toate capitolele bugetului ’ fa'miliei americane. în schimb, creșterea salariilor a urmat un ritm mult mai lent și în majoritatea cazurilor a fost anihilată de sporirea prețurilor.In fine, nu trebuie omis că asupra salariului muncitorului și funcționarului american apasă greu impozitele majorate și suprataxele ca urmare a costisitorului război din Vietnam, care a ajuns să înghită 25 de miliarde dolari anual. Această sîngeroasă aventură militară, împotriva căreia se ridică azi pături tot mai largi de americani, a împiedicat canalizarea unor importante resurse spre adevăratele nevoi ale țării.înrăutățirea structurii bugetului familial, erodarea puterii de cumpărare a salariaților cu venituri mici și mijlocii, escaladarea prețurilor și tendințele de ieșire din inflație tocmai în sociale, reflectă dinei a doxal, consum".
detrimentul acestor categorii iată tot atîtea elemente care tarele și contradicțiile a- ceea ce, cu un termen parase numește „societatea

Sîntem kilometri moașa capitală a Senegalului, pe un drum mîn- gîiat de alizee, suf.lind dinspre peninsula Capului Ve-.-de. Ne aflăm in junglă, pe drumul spre Tou- ba Toul.Apoi urmează savana. Nisip — ar spune profanul. Da și nu. Solul, con- ținînd o mare proporție de nisip, nu este prea fertil dar permite cultivarea arahidelor, meiului, sorgului — plante puțin pretențioase. Răspindiți haotic, arborii de kadd se ridică cu coama lor rară de un verde palid. Printre ei, boababii descărnați își leagănă fructele în virfu- rile ramurilor ; sînt pîinea maimuțelor.Jeep-ul se strecoară cu greu printre nisipuri, iar copacii defilează de o parte și de alta. în sfîrșit o așezare. Dar nici urmă de om prin apropiere. Ne aflăm în sezonul uscat. Ultimele picături de ploaie au bătut cu clinchetul lor vesel în aluminiul acoperișurilor cu multă vreme în urmă... în octombrie.Un gard făcut din paie uscate de mei. înlăuntrul său trăiește satul. Bărbații se află sub „arborele întrunirilor". Femeile sînt ocupate cu pisatul meiului. în cadență. E al zecelea sat ...Și nici o școală n-am văzut in drumul nosteu. în depărtare răsună vesel tam-tam-ul. Sunete blînde, șoptite ca o chemare de îndrăgostit.Jeep-ul se oprește brusc, oferindu-ne un spectacol unic, desfășurat în onoarea noastră, căci sîntem așteptați. Femei împodobite cu cele mai frumoase veșminte, cu cosițe false, împletite, cu cercei ieftini la urechi, cu rochii multicolore pline de dan-

tele și volănașe... Aceste fețe, trase de eforturi și de ani de subnutriție, de nașteri repetate, dar pe care se poate citi bucuria ospitalității, dansează sco- țind strigăte obținute printr-o mișcare rapidă a limbii în gură.Iată-ne in N’Diara, sat ouoloff cu 412 suflete, dintre care 88 copii. Alți copii au murit în ultima vreme de rujeolă, friguri, dezinterie. Uneori, procentul mortalității se ri-

vast : 600 de sate cu108 000 locuitori. Clienții mei, cum îmi place să-i numesc, sînt numeroși și feluriți. Căci fiecare sat are propria sa personalitate. Sînt sate unde trăiesc numai sate sînt ouoloffi. Dar așezări sînt cinci ani — continuă interlocutoarea noastră — natura e lipsită de generozitate față de țăranii se- negalezi. Ploile sînt rare

sereri. Alte locuite de numeroase mixte. De

astfel pua salariilor

dică la 45 la sută — ne spune doamna M’Baye, directoarea „Dezvoltării rurale" din această zonă. De 12 ani această frumoasă senegaleză în vîrstă de 30 de ani, cultă, cunoscătoare a problemelor locale africane, străbate în fiecare zi drumurile de nisip, pentru a-și face datoria. Doamna M’Baye nu are ajutoare.— Aveți vacanță ?— Oficial da. Efectiv niciodată.— Familia ?— Am un copil.. însă problemele copiilor sătenilor îmi sînt aproape mai familiare decît .cele personale. Desigur, duminica este pentru mine foarte prețioasă, căci în această zi rămîn cu de-acasă. E obositor, evident, dar merge, grijile altora, mai moșteniți decît tine, uiți pe ale tale, ria de ceilalți partamentul
Cu dez
is Bucu- a-i ajuta pe te fortifică. De- meu este

și prost distribuite. Rezultatul ? Recolte insuficiente de mei și de sorg, precum și de arahide — produs principal de export. Așa încît țăranul muncește pentru... foarte puțin.Unul din săteni, Diouf Abdallah, este categoric în ceea ce spune. El nu va putea să asigure hrana familiei sale (zece persoane) în acest an. Statul îi va veni însă în ajutor grație „creditului de sudură" acordat în momentele grele. Pînă una- alta, soția lui, Dione, isteață colaboratoare a soțului ei, dansează pentru a-i risipi mihnirea. Căci trebuie să ai moralul ridicat pînă la iarna viitoare. Ploaia va fi probabil prezentă la întîlni- ri. Atunci va fi, desigur, abundență...La N’Diaraw este zi de întrunire a femeilor. Ele o întîmpină pe doamna M’Baye, directoarea lor, îndrumătoarea lor

manentă. Sub „kadd-ul întrunirilor" asistența discută. Se ascultă dări de seamă cu privire la crescătoria de păsări colectivă și la grădina de zarzavat a femeilor in timpul sezonului uscat, la curățirea puțurilor etc. Iată și bărbații. Lîngă mai marele satului se află unchiul său, responsabilul politic. Ceilalți sînt în spate și își ascultă soțiile cum înțeleg să-și gospodărească treburile. Din timp în timp, capete tinere se clatină aprobativ. Cum reușesc oare aceste mame de familie, cu un buget atit de precar, să facă față cerințelor zilnice ? Doamna M’Baye aprobă, sfătuiește, întreabă. Apoi, dă cuvîn- tul adjunctului departamental al planificării. în fața noastră, agățată cu un cui de „arborele întrunirilor", o pancarttă indică programul propagandistului agricol. După discuții, reuniunea se încheie cu dansuri tradiționale, dansurile optimismului, ale speranței.Pe drumul de întoarcere, sub soarele ce bate în jeep-ul care ne zdruncină, se pot vedea oameni obosiți, înfometați. Dar mulțumiți, în fond. „Căci asta ne e meseria — spun ei. Niciodată nu mîncăm la oră fixă, în familie. Cunoaștem ora plecării, dar pe aceea a întoarcerii aproape niciodată. Sîntem în slujba țăranului, însărcinați să aplicăm îndrumările și hotăcîrile de la Dakar".Aproape nemișcat, mes- tecînd între fălci nuca de cocos răcoritoare, șoferul privește spre acoperișurile de aluminiu ale orașului în care intrăm. Este oca trei după-amiază. Și e a- tît de cald !...

SWîStuM- Ziduri din plăciAceste plăci fălțuite din beton, material plastic, ceramică, ghips sau metal (vezi fotografia din stingă), prinse una de alta cu ajutorul unor scoabe, se folosesc pentru construirea unor ziduri de case. în spațiile dintre cele două rînduri de plăci se fixează conductele tuturor instalațiilor, peste care se toarnă beton. A- vantajul acestui sistem de construcție, propus și patentat la Stuttgart (R.F.G.), este multiplu : se elimină costisitoarea tencuială a zidurilor exterioare și tapetarea lor interioară, dispare schelăria tradițională, se scurtează considerabil timpul de execuție al construcției.
Turn de televiziune 
înalt de 750 metriArhitecții belgieni, autorii renumi- :i construcții „Atomium" din Bruxelles, singura din lume care reproduce structura atomului, au întocmit proiectul unui turn de televiziune înalt de 750 metri ce urmează să fie ridicat la Paris. Turnul va fi construit din două conuri zvelte, unite la bază. Raza sa de acțiune va depăși 200 kilometri.lui întocmit de Consiliul național de cercetare, „să asigure valorificarea superioară a apei de mare". Ca produse ale acestui combinat al viitorului se menționează magneziu!, ti- masele

pe an.Au venit„heringul a refuzat să se mai lase prins" — cum se spune în popor. Din diverse motive, bancurile de pește au migrat spre alte locuri, dcterminînd reducerea exporturilor Islandei 40 la sută și generînd astfel un serios deficit al balanței de plăți ; au urmat două devalorizări succesive monedei naționale și o inflație care persistă și astăzi.Aceste dificultăți, care își fac pe-

mit de Consiliul național de cercetare, înființat nu de mult. Oficialitățile cu care am stat de vorbă au subliniat că în dezvoltarea economiei s-a pornit de la definirea resurselor de energie și a rezervelor de materii prime ale țării. De mai multe ori a fost subliniată convingerea că numai' prin valorificarea superioară a. acestor bogății se poate obține o creștere constantă, stabilă, a economiei si a nivelului de trai al poporului. Islanda are numeroase căderi de apă, a căror forță se irosește în zadar. Po-

o masă la care s-au servit mușchi de stîncă, pulpă cap de batog, laptestrăbați cu pila Thingvelir întîlni ima-un uriașă
să de a prin excelență, islandeze : rîu furtunos, a cărui forță se naște doar pentru a dispare în a- dîncurile pămîntului ; un platou arid din mijlocul căruia țîșnesc spre înălțimi apă clocotită și aburi sub presiune de zeci și zeci de atmosfere ; un vulcan, a cărui ultimă erupție din luna iunie a schimbat fața locurilor pe mai mulți kilometri de jur-îm- prejur ; un ghețar, deplasîndu-se spre sud cu o viteză de... cițiva metri într-o sută de ani, cu riscul ca peste milenii să acopere satul de pescari de pe coastă, cu căsuțele sale minuscule. în limba islandeză Reykjavik înseamnă „Golful de fum" ; așa i-au spus primii coloni care s-au stabilit pe insulă pe la 870 ; abia mai tîrziu și-au dat seama că „fumul" pe ca- re-1 zăriseră erau de fapt aburii izvoarelor de apă caldă.De pe țărm am străbătut drumul parcurs, cu mai bine de o mie de ani în urmă, de primul locuitor cunoscut al acestor pămînturi, norvegianul In- golfur Arnarson, pînă la acest dîmb pe care astăzi îl străjuiește statuia sa. Legenda a imortalizat momentul stabilirii pe această insulă pustie a strămoșilor islandezilor de astăzi, ve- niți de pe țărmurile Norvegiei. De-a lungul vremurilor, poporul islandez a știut să-și apere ființa națională, cultura. limba. Islandezul de astăzi poate citi cu ușurință lucrările strămoșilor săi din secolele 12—13 ; limba a rămas aproape aceeași.Este interesant să vezi Reykjavikul pe soare (chiar dacă strălucirea soarelui este de multe ori o străfulgerare. o prefață scurtă a unei zile mo- horîte). Și mai interesant este că într-o țară cu asemenea climă primează surîsul, grația, poezia. Pe stradă islandezul este surîzător, degajat, are mișcări stăpînite Multora, lupta a- cerbă cu o natură lipsită de generozitate le-a imprimat pe față seriozitatea specifică preocupării de a supraviețui, dar în suflet le-a statornicit o căldură pe care oricînd țin s-o manifeste față de prieteni.în micile căsuțe din Reykjavik, fiecare cu cîte un etaj sau două, sînt adunate superlative ale artei ornamentale. Silit să-și petreacă cea mai mare parte a timpului liber în casă, islandezul își decorează interiorul cu mult gust și pare întotdeauna doritor de oaspeți. Și de obi-

suficient distanțaEste ciorul la Hekla pentru gini
cei, după supă de . friptă de oaie, cap de batog, lapte acru și carne de rechin — străvezie ca sticla — se înfiripă o discuție care vizează nu numai politica, ci și poezia și arta.Reykjavikul pare un oraș miniatural, unde totul este făcut și conceput pe măsura cuprinderii numerice a populației de numai 200 000 de suflete. De altfel în însuși acest oraș, din centrul căruia pînă la malul mării nu sînt decît 100 de metri, tră-

insă anii 1967 și 1968 cînd
cu

ale
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ÎN „TARA DE GHEAȚĂ
iește o jumătate din populația țării. Clădirea parlamentului nu este mai mare decît a unei școli elementare, iar clădirile ministerelor seamănă mai degrabă cu niște vile destinate unor familii mai numeroase.Pentru Islanda peștele reprezintă un soi de alfa și omega ale vieții, țara bazîndu-și economia pe exportul acestui singur produs. Pe acest plan, al pisciculturii, perioada anilor 1961— ■ 1966 a fost bună. Schimburile de lucru la fabricile de sortare și prelucrare a peștelui — răspîndite de la Keflavik pînă la Isafjofdur și Nes- kaupstadir — se făceau din mers. Era o activitate permanentă, de o asemenea intensitate încît practic oamenii nu mai pridideau să descarce peștele prins și să-1 încarce, mai mult sau mai puțin prelucrat, în navele care așteptau să-1 ducă peste mări și o- ceane, spre cele peste 50 de țări unde Islanda exportă pește și produse din pește. în toată această perioadă venitul național a crescut cu cîte 9,1%

CORESPONDENTA 
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DE LA N, PLOPEANU

riodlc apariția, au constituit un serios semnal de alarmă pentru autorități ; guvernul și parlamentul au a- doptat în grabă proiectul unui program privind ieșirea din această situație prin dezvoltarea multilaterală a economiei. Primul pas în această direcție a fost făcut odată cu construirea unei fabrici de aluminiu la Straumswik și a unei întreprinderi pentru producția de kiselgur (un excelent filtrant) lîngă lacul Myvatn. în viața Islandei, cele două întreprinderi sînt înscrise cu majuscule ; ele au însemnat prima treaptă de la „monocultură" spre o economie mai diversificată. Direcțiile viitoare sint cuprinse într-un amplu studiu întoc-

trivit datelor prevăzute în studiul publicat de Consiliul național de cercetare, producția de energie electrică furnizată de rîuri ar putea a- tinge 35 miliarde kW oră pe an, ceea ce înseamnă satisfacerea necesităților țării la un nivel foarte ridicat. O altă sursă de energie, de o valoare ridicată, este apa caldă. Dar numai în citeva locuri aburii obținuți din pă- mînt sînt folosiți în centrale termoelectrice. Rezervoarele subterane de apă fierbinte și de aburi, una din marile bogății naturale ale țării, sint suficiente pentru a asigura încălzirea locuințelor și edificiilor publice pentru cîteva milenii (în prezent, capitala și alte cîteva orașe sînt încălzite în acest fel)în fază de struirea unui Ia Reykjanes,terie primă sarea. în afară de ceasta, un alt combinat chimic este în pregătire urmînd, potrivit studiu-
proiect se află con- mare combinat chimic care să aibă ca ma-

a-

tartul, petrolul, acetilena, plastice etc.în ultimii ani a luat producția legumelor. Deși _____ ___este nefavorabil, această țară își satisface în cea mai mare parte necesarul de alimente din producția internă (cu excepția, bineînțeles, a griului și porumbului). în general, zarzavaturi nu se importă, sub acoperișul de sticlă al zecilor și zecilor de sere, încălzite cu apă și aburi naturali, obținîndu-se tot felul de legume și chiar citrice și struguri. La sfîrsitul lui octombrie, de exemplu, la Vik, nu departe de ghețarul My- dalsyokul, am văzut culegîndu-se banane și portocale. Avînd în vedere faptul că încălzitul serelor este a- proape gratuit, în numeroase orașe și sate apar tot mai multe „grădini" minuscule. Sînt zeci și zeci de gospodării care își au serele lor proprii de zarzavaturi și flori.Islandezii sînt, cum spuneam, un popor prietenos. M-am putut convinge de aceasta din discuțiile pe care le-am avut, din interesul manifestat de interlocutori față de poporul nostru, de realizările sale din anii postbelici, față de politica externă a României. O asociație a prieteniei ro- mâno-islandeze, cu sediul la Reykjavik, iși propune ca, nrin activitatea sa să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă, la apropierea continuă și dezvoltarea bunelor relații dintre cele două țări și popoare.Chiar lîngă linia care marchează Cercul polar se află Siglufjordur, cea mai nordică așezare islandeză ; este un fost centru pescăresc, care a decăzut în ultimul timp. Cu toată atmosfera apăsătoare care domnește zece luni pe an, la Siglufjordur nu vei găsi o casă la ale cărei ferestre să nu zărești flori proaspete în glastre. Locuitorii au explicație pentru aceasta. „în Islanda — spun ei — floarea simbolizează viața 1 Dacă un străin vine în orașul nostru pe timp nefavorabil și nu zărește nici țipenie de om pe stradă, poate să creadă că un cataclism ne-a alungat de pe fața pămîntului. Dar, dacă vede flori la ferestre, știe că trăim. Și va bate Ia o ușă, care i se va deschide primitoare".

extindere climatul

Conductă „fierbinte"în Uniunea Sovietică s-a construit 
o conductă „fierbinte" de petrol, lungă de circa 1 500 km. Conducta ' începe in peninsula Mangîșlak, traversează stepele Kazahstanului, rîul Ural și se apropie de Volga pe care 
o însoțește spre Nord. Temperatura suprafeței țevii de oțel este atît de ridicată încît la atingere poate pri- cinui arsuri. Conducta valorifică marile cantități de petrol descoperite recent pe malul răsăritean al Mării Cas- pice. Acest petrol conține multă parafină și de aceea se solidifică la 36 grade. Pentru ca el să nu se oprească în conductă, țițeiul trebuie încălzit. în acest scop, pe întregul traseu, la fiecare 100—120 km, s-au montat cuptoare speciale.

Picturi murale 
precolumbieneîn Venezuela, la nord de fluviul Orinoco, au fost descoperite, pentru prima oară, picturi murale care da* tează -din epoca precolumbiană. Ele reprezintă divinități, jaguari, șopîrle. Printre cele 80 de picturi, în mod deosebit, se remarcă mîini omenești care au, unele cinci degete, iar altele, în mod straniu patru.

Vacuum subteranO interesantă descoperire au făcut geologii bulgari care lucrează în munții Rodopi. Forînd la o adîncime de 2 009 metri, ei au nimerit într-o zonă uriașă de vid. Dimensiunile a- cestui vacuum subteran n-au putut fi încă determinate cu exactitate dar se apreciază că această neobișnuită „cavernă" de sub Rodopi este mai mare decît oricare din genunile de acest fel cunoscute pe glob.
Cea mai lată autostradă 

din Europaîntre Paris și Orly s-a dat în folosință in aceste zile cea mai lată autostradă din Europa. Ea cuprinde, de fapt, patru drumuri cu trei benzi de circulație fiecare. Costul a șase km din această autostradă s-a ridicat la 320 milioane de franci.Debitul zilnic al autostrăzii în perioadele de vîrf va. depăși 150 000 vehicule, asigurînd traficul a 6 000 de vehicule pe oră într-un singur seni.
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Manifestări dedicate aniversării
semicentenarului partidului NOUVEL OBSERVATEUR• n

SCINTEIA — simbâtă 9 ianuarie 1971

De ia Comisia electorală centrală

în vederea alegerii unui deputat în Marea Adunare Națională, în circumscripția electorală nr. 5 Timișoara Nord-Vest, din județul Timiș, care va avea loc la 24 ianuarie 1971. 
a fost depusă, din partea Frontului

Unltății Socialiste, candidatura inginerului Ioniță Bagiu, director general al Uzinelor mecanice din Timișoara.Nefiind contestată, candidatura a rămas definitivă.

viața internațională

Vineri a sosit în Capitală delegația Comitetului de stat pentru invăță- mînt profesional și tehnic din Republica Socialistă Sovietică Kazahă, condusă de A. A. Brăjin, președintele comitetului, care va face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de funcționari superiori din Ministerul învățămîntului. Erau de față membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★. Ministerul învățămîntului a organizat vineri o consfătuire privind unele măsuri de perfecționare a procesului

instructiv-educativ în învățămîntul , superior. în cadrul consfătuirii, la care au participat prorectorii instituțiilor de învățămînt superior, precum și președinții consiliilor uniunilor a- sociațiilor studențești din centrele universitare, au fost abordate probleme referitoare la aplicarea hotărîri- lor privind mărirea numărului de reprezentanți ai uniunilor asociațiilor studențești in consiliile profesorale și senate, la experimentarea unui nou sistem de notare și verificare a pregătirii studenților, precum și unele aspecte concrete ale activității din instituții și facultăți în perioada imediat următoare. (Agerpres)
Semnarea unor protocoale

în județul Ilfov, aniversarea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român prilejuiește ample și variate manifestări. Aproape zilnic, la căminele culturale și casele de cultură, locuitorii satelor participă în număr mare la expuneri, conferințe, simpozioane cu teme ca „P.C.R., conducătorul încercat al luptei revoluționare din România", „Politica mar- xist-leninistă a P.C.R., de îmbinare a teoriei revoluționare cu practica construcției socialiste", „Satul socialist pe drumul belșugului si bunăstării" și altele, care sînt audiate cu mult interes. O acțiune de mare amploare este concursul formațiilor artistice cu tema „Omagiu partidului", la care participă formații corale, de dansuri,, soliști vocali și instrumentiști din toate localitățile județului. Artiștii amatori pregătesc expoziții cu lucrări închinate semicentenarului partidului, iar în principalele localități din județ se vor organiza, in luna martie, manifestări cultural-artis- tice cu tema „Cultură și progres social în județul Ilfov".
★în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 50-a aniversare a P.C.R., la Baia Mare s-a tipărit o fotoexpo- ziție cuprinzînd panouri care înfățișează succint cele mai importante realizări ale oamenilor muncii ro-

mâni, maghiari, germani, ucraineni și de alte naționalități din județul Maramureș in anii de după eliberare.
★în sala de festivități a Consiliului popular municipal Deva a avut loc. vineri după-amiază, simpozionul „Istoria o fac oamenii", în cadrul căruia au luat cuvîntul dr. docent Octavian Floca, prof. Maria Crețu, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă, și prof. Mircea Valea, directorul Muzeului județean. Vorbitorii au evocat momente din lupta clasei muncitoare hunedorene sub conducerea P.C.R. și din activitatea rodnică a Partidului Comunist Român în cei 50 de ani de existență. Simpozionul a marcat inaugurarea unui ciclu de manifestări cul- tural-artistice avînd ca titlu „Sub flamuri de partid biruitoare", organizat de Comitetul județean pentru cultură și artă, care se va desfășura în mai multe localități ale județului Hunedoara.De asemenea, biblioteca clubului „Siderurgistul" din Hunedoara a găzduit o interesantă seară literară cu tema „Pagini și momente din lupta P.C.R., oglindite în presa literară contemporană". (Agerpres)

ROMANO-BULGARDelegația bulgară de specialiști în . domeniul agriculturii, condusă de Di- mităr Iurokov, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, ' care ne-a vizitat țara, a părăsit vineri Capitala. Membrii delegației au avut convorbiri cu Angelo Micu- lescu, ministrul agriculturii și silvi-
culturii, și au vizitat unități agricole de stat și cooperatiste, complexe zootehnice și stațiuni experimentale. Cu acest prilej a fost semnat protocolul de colaborare tehnico-științifică între cele două ministere. (Agerpres)

ROMÂNO-UNGARVineri a fost semnat protocolul de colaborare științifică între Academia de științe agricole și silvice din țara noastră și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Ungare. Protocolul prevede o tematică de cercetare științifică ce urmează să fie realizată pe baza colaborării, în perioada 1971—1975, precum și vizite reciproce ale unor oameni de știință.

schimburi de material biologic și documentar.Din partea Academiei de științe a- gricole și silvice, protocolul a fost semnat de acad. prof. Grigore Obre- janu, vicepreședinte al acestui for, iar din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Ungare de Nagy Zoltan, director în ministerul de resort (Agerpres)
LUCRĂRILE CONSILIULUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

PROFESIONAL Șl TEHNICVineri s-au desfășurat, sub conducerea ministrului învățămîntului, Mircea Malița, lucrările Consiliului învățămîntului profesional și tehnic, la care au participat membri ai conducerii ministerelor și organelor centrale care au în subordine școli, sp'e-
gramul de măsuri pentru îmbunătățirea conținutului invățămîntului în îiceele. de specialitate, precum și probleme legate de încadrarea în pro- • ducție a absolvenților acestor licee.Fără a îngusta., orizontul, de. cultură merală al ahR($îveh'țflr>r'a. ci».« u uifiuooq.uuwiuui uc Lunuid,

---------- ------------------ .... -cialiști din producție; cădre 'didactică' - în liceele' de specialitate se va face corespunzător cerințelor industriei moderne, dezvoltării simțului de responsabilitate socială al elevilor în cadrul activității productive. S-a evidențiat faptul că proiectul noii școli profesionale prevede mărirea considerabilă a timpului acordat practicii, care devine o activitate predominantă.Apreciind rezultatele bune obținute pe linia formării profesionale a e- levilor in atelierele de producție- școală, unde se realizează produse u- tile pentru economie, participantă au subliniat efectul pozitiv pe care il are introducerea orelor de instruire practică în școlile generale de 10 ani, a- supra orientării profesionale a tineretului.Lucrările consiliului au prilejuit un util schimb de opinii și informații, în vederea perfecționării și modernizării continue a învățămîntului profesional, tehnic și liceal de specialitate.

și de conducere din învățămîntul profesional, tehnic și liceal de specialitate.în cadrul lucrărilor au fost dezbătute proiectele de organizare a școlii profesionale pentru absolvenți ai învățămîntului general de 10 ani, pro-

Adunare festivă cu prilejul
sărbătorii naționale
a Republicii Cubaîn aula Universității din București, vineri după-amiază a avut loc o a- dunare festivă consacrată celei de-a XlI-a aniversări a Zilei eliberării, sărbătoarea națională a Republicii Cuba.Au luat parte tineri bucureșteni, numeroși studenți români și străini care se pregătesc in institutele de învățămint superior din Capitală.Au fost prezenți Jesus Barreiro, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de Ion Cociuba, secretar al Comitetului municipal București al U.T.C,Despre semnificația acestei aniversări a vorbit Mihail Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R., care a relevat

succesele obținute de poporul cubanez în construirea unei vieți noi și libere. Vorbitorul a adresat sincere felicitări și un călduros salut de solidaritate internațională tineretului și poporului din Cuba, prima țară socialistă de pe continentul american. în numele studenților cubanezi care studiază în România a luat cuvîntul Heredio Puentes, care, după ce a mulțumit pentru organizarea adunării festive, a trecut în revistă principalele realizări obținute de poporul cubanez în această perioadă.în încheiere, asistența a vizionat un spectacol susținut de formații artistice ale studenților cubanezi.(Agerpres)
Noi prețuri de achiziție de la populație

a deșeurilor și metalelor vechiCu începere de la 1 ianuarie, pre-• țurile,-de . achiziție de la populație a prezent, «deșeurilor șir metalelor 'vechi feroase ușoare, ca : tablă, cutii de conserve^ recipienți, sînnă, fier beton, cabluri etc., se dublează. Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri au fost, de asemenea, stabilite prețuri pentru deșeuri, metale vechi neferoase și acumulatoare auto uzate din plumb, în stare nedezmembrată, pentru care nu

existau prețuri de achiziție pînă învor constitui un sti- populație în vedereaNoile prețuri mulent pentru predării unor cantități sporite de astfel de deșeuri, care vor fi reintroduse în circuitul economic. Se prevede că prin măsurile luate populația poate încasa în plus, în decurs de un an, suma de circa 1 400 000 lei.(Agerpres)

0 primăvară fără păsări

MOSCOVA 8 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Kom- somolskaia Pravda", primul secretar al C.C. al Partidului Comunist din Uruguay, Rodney Arismendi, a scos în evidență perspectiva constituirii în țara sa, în viitorul apropiat, a unui front al unității populare. Acest front, a spus Arismendi, nu va trebui să fie pur și simplu o alianță electorală a diferitelor grupări politice, ci un instrument al luptei maselor populare pentru transformări economice și sociale radicale. în programul frontului vor trebui incluse asemenea obiective ca reforma agrară, naționalizarea comerțului exterior, trecerea sub controlul statului a băncilor, reforma democratică a învățămîntului, îmbunătățirea asistenței medicale.Arismendi a apreciat că principalul rezultat al activității din ultimii ani a Partidului Comunist din Uruguay îl constituie formarea frontului de eliberare al stîngii. Activitatea a- cestuia — a relevat el — a contribuit la crearea condițiilor pentru o unitate politică largă a forțelor de stingă, capabile să obțină transformări profund democratice în Uruguay.Vorbind despre transformările care se petrec în America Latină, primul secretar al C.C. al P.C. din Uruguay a subliniat că ele influențează evoluția situației din țara sa. Evenimentele din unele țări latino-americane, în special din Chile, a arătat el, au permis diferitelor pături ale lației locul lupta popu- din Uruguay să-și definească pe care trebuie să-l ocupe în antiimperialistă.
Sosirea la Varșovia

a delegației de

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat recent ordinul dat de președintele S.U.A. comandamentului a- merican de la Saigon de a nu mai utiliza în Vietnam produsele chimice cele mai nocive. Purtătorul de cuvînt n-a explicat rațiunile acestei ordonanțe prezidențiale. Washingtonul a început să fie preocupat de efectele dezastruoase ale unei serii de operațiuni desfășurate, începînd din 1961, pentru a-i lipsi pe patrioții sud-vietnamezi de ral : ecranul getal.încăpresa gon că un mare număr de femei fuseseră afectate de produsele chimice utilizate de cană, și că ele au dat naștere unor copii prezentînd anomalii anatomice identice. Pe lîngă aceste malformați- uni, mai mulți nou născuți dădeau semne grave de înapoiere mintală. Studiile întreprinse în provinciile cel mai mult atinse de războiul chimic (Khanh Hoa, Quang Tri, Tay Ninh, Quang Nan) au confirmat aceste informații : întrebuințarea defoliante- lor și a ierbicidelor de către trupele americane se află la originea multiplicării malformațiunilor congenitale in Vietnamul de sud.într-un studiu intitulat „Sănătatea publică și armele chimice sau bacteriologice", Oficiul Mondial al Sănătății arată : „Nimic nu justifică afirmația că gazul lacrimogen Cs (întrebuințat în Vietnam) nu posedă proprietăți cancerigene sau teratogene și efectele de lungă durată pe care are asupra omului acest gaz pot fie ignorate". în același document subliniază : „utilizarea masivă — chiar restrînsă, în anumite cazuri a armelor chimice și biologice ar putea cauza în mediul natural al omului perturbări durabile și. în același timp, imprevizibile".

aliatul lor natu-

în Vietnamul de sud. în regiunile devastate de ierbicide și de defoliante. cea mai mare parte a animalelor mor. Porci, păsări, albine, pești, broaște, șerpi dispar. Rarele supraviețuitoare sînt bolnave. Ele nu se mai dezvoltă. Recent, savanții americani se temeau că poluarea aerului va conduce în Statele Unite „la primăveri fără păsări". în Vietnam, lucrul acesta s-a întîmplat deja. De la începutul războiului chimic., în regiunile forestiere.ve-1969, Sai-din de la menționase răsfoind presa străină
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cîntecul păsărilor a încetat. Produsele chimice au atacat mai întîi reflexele păsărilor. Acestea au paralizat, și apoi au murit. Potrivit unei declarații a lui Nguyen Van Hieu, membru al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, „din 1961 pînă în 1969, 13 000 kilometri pătrațide pămînt cultivabil și 25 000 kilometri pătrați de suprafețe forestiere au fost distruse". în felul a- cesta. Vietnamul de sud a fost privat de 43 la sută din pămînturile sale cultivabil? și de 44 la sută din suprafețele forestiere.Există șl ceva încă mai grav : a- ceste distrugeri au afectat serios condițiile climaterice ale tării. Eroziunea solului sporește, aciditatea lui crește, permeabilitatea lui diminuează — așa cum arată marile inundații care s-au produs recent în cîm- piile de coastă ale Vietnamului de sud. în sfîrșit, am putea nota în chip de concluzie ceea ce scrie ziarul „New York Times" : „în ciuda declarației Casei Albe prin care se cere să se renunțe la războiul chimic și cu toată publicitatea făcută acestei declarații, anul acesta au fost alocate pentru cercetările chimice în scopuri militare mai multe credite decit in anul precedent".
activiști ai P.C.RVARȘOVIA 8. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La Varșovia a sosit o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Bujor Sion, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.U.P., face o vizită în schimb de experiență în R. P. Polonă. Vineri, delegația a avut o întîlnire cu W. Beck, șeful biroului de presă al C.C. al P.M.U.P. și cu alți activiști de partid polonezi.
Vizita delegației P. C

din Marea Britanie
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in Iugoslavia

20,50 Interpret! îndrăgiți de muzi-

Corina Chlrlac, Ruxandra Ghia- ță, Cătălina Marinescu, Viorel Baltag, George Enache și
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Ieri în țară : Vremea s-a menținut rece în toate regiunile. Cerul a fost variabil în jumătatea de nord a țării șl acoperit în sud. In Dobrogea și Muntenia, Izolat s-au semnalat ninsori slabe, iar în cîmpia de vest și în subcar- pații sudici ceață șl pe alocuri chiciură. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în estul Bărăganului, în Dobrogea și în regiunea de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 10 grade la Iași șl Negrești șl plus 3 grade la Cluj, Bistrița și Bozovlci. In București : Vremea s-a menținut rece. Cerul a fost mal mult noros. Vîntul a prezentat intensificări din est. Tempe- Tatura maximă a fost de minus 1 grad.Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 ianuarie. In țară : Vremea va fi în general rece în prima parte a intervalului, mal ales în jumătatea de est a țării, dar se va încălzi cepînd din vest. Cerul va fi noros. Vor cădea precipitații formă de lapoviță șl ploaie nile din vestul țării. Vînt Temperaturile minime vor oscila între minus 13 și minus 6 grade în regiunile din nord-estul țării și intre minus 6 și plus 3 grade în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade. Ceață dimineața și seara. In București : Vreme rece Ia început, apoi în curs de încălzire. Cerul va fi temporar noros. Vînt slab. Temperatura în creștere ușoară.
ințifică a cererii, conform unei todologii moderne.Mulți dintre interlocutorii noștri ne-au replicat că organizațiile comerciale n-au posibilități „tehnice" să realizeze aceste deziderate majore ale comerțului nostru. Am solicitat în această privință părerea tov. Radu Paul, directorul Institutului de cercetări comerciale.— Organizațiile comerciale nu dispun de un sector specializat, care să

lată cum aratâ o regiune din Vietnamul de sud pîrjolită în urma râspîndirii substanțelor chimice de către trupele americane
Ana Petria. Dirijor : Solomonescu.23,15 închiderea emisiunii programului I.
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Deschiderea emisiunii. Emisiune în limba germană 18,10 Publicitate.18,15 Bună seara, fete I Bună seara, băieți 1Publicitate.1001 de seri — emisiune pentru cel mici.Telejurnalul de seară. Tele-enclclopedia • Castelul huniazllor • Breviar • Kos- hima.că populară. Soliști : Irina Loghin, Angela Moldovan, Marioara Precup, Benone Si- nulescu. Dumitru Zamfira — fluier.21,15 Film serial : Incoruptibilii — „Fotoliul liber".22,05 Telejurnalul de noapte. Săptămîna sportivă. Intermezzo coregrafic Magdalena Popa. Concertul tinereții cu :

20,00 La fîntîna dorului. Prezintă prof. dr. docent Mihai Pop • Gheorghe Covaci Cioată — ceteraș din Vadul Izel-Mara- mureș • Brîurlle — dansuri specifice bărbătești • Medalion Constantin Brălloiu.20.30 Reflector.20,45 Artă plastică. Bienala de pictură și sculptură București ’70.21,00 Buletin de știri.21,05 Seara melomanului. Oaspeți în recital • Pianistul Nicolae Astrlnidis • Violonistul Ivry Gitlys — la Guttman.21,55 Publicitate. 22,00 Reportaj pe luptătorii din sau. Film realizat de cinematografia cubană.22.30 Film serial ; „Vldocq" (ultimul episod).23,00 Studio dans — pe muzică de Johann Strauss cu baletul de la „Volksoper" și orchestra Filarmonicii din Viena.23.30 închiderea emisiunii programului II.

BELGRAD 8 (Agerpres). — O delegație a Partidului Comunist din Marea Britanie, alcătuită din Jack Wod- dis. membru al Comitetului Politic, și Brian Simon, membru al Comitetului Executiv, a făcut o vizită în Iugoslavia în perioada 5—8 ianuarie a.c. în cursul vizitei, relatează agenția Taniug. membrii delegației au avut convorbiri cu reprezentanți ai U.C.I., în cadrul cărora s-a procedat la o informare reciprocă în legătură cu obiectivele politice ale celor două partide.în ceea ce privește situația internațională. delegațiile au subliniat necesitatea înfăptuirii unui asemenea sistem de securitate în Europa care să permită o colaborare pe bază de egalitate și o pace trainică. De asemenea, delegațiile au apreciat că situația din Orientul Apropiat poate fi rezolvată în concordanță cu rezoluția Consiliului de Securitate, și-au exprimat sprijinul deplin pentru lupta poporului vietnamez potriva agresiunii americane.Delegațiile consideră că relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se întemeieze respectarea deplină a egalității drepturi și autonomiei partidelor.

Succese ale industriei
R. P. Chineze în 1970PEKIN 8 — Corespondentul Agerpres I. Gălățeanu transmite : Revista „Pekin Review" informează că în R.P. Chineză au fost îndeplinite sau depășite sarcinile de plan pe 1970 atît în ceea ce privește valoarea producției totale a industriei, cît și producția la principalele produse industriale. Aceasta creează condiții și mai favorabile pentru realizarea cu succes a celui de-al 4-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale.Se relevă, printre altele, că petroliștii chinezi au înfăptuit sarcinile celui de-al treilea plan cincinal cu doi ani înainte de termen și au pus capăt teoriei că „China este săracă în rezerve de petrol". Ei au forat un mare număr de puțuri și au descoperit noi bazine petrolifere. Aceasta a mărit rezervele industriei petroliere din China și a creat condiții și mai favorabile pentru dezvoltarea ei într-un ritm rapid.

ință. Din păcate, acest capitol este încă deficitar. Degeaba ne-am oferit să acordăm asistență tehnică să facem instructaje la nivel de județe, nu ne-a răspuns decit o singură direcție comercială : aceea a județului Cluj.— Ce valoare pot avea instructajele și asistența tehnică a institutului pentru întreprinderile comerciale ?— Prin aceste oferte urmăream să-i instruim pe specialiștii organizațiilor ■

să aibă un caracter de lucru și nu unul festiv. O expoziție se justifică numai dacă este organizată cu intenția clară de a sonda opinia consumatorilor, numai în măsura în care rezultatele ei contribuie la conlucrarea activă a organizațiilor comerciale și a unităților producătoare cu publicul consumator.Revenind Ia măsurile anunțate în scrisoarea adresată ziarului de direcțiile de resort din M.I.U. și M.C.I.. ne întrebăm ce eficiență au avut ele pentru întreprinderile comerciale și producătoare, care întocmesc în continuare contractele pornind de la a- celeași informații incomplete, pirice, bazate doar pe gustulceologilor și evidenta statistică, mijloace care nu oferă decît date insuficiente in ceea ce privește structura vînzărilor ? Evident, rolul organelor centrale, de coordonare sau specializare este important pentru sondarea cererii populației, dar acestea nu se pot substitui întreprinderilor comerciale. Este clar că ceea ce dorește cumpărătorul de la Suceava diferă în foarte multe cazuri de ceea ce dorește cel de la Constanța. Studiul operativ al cererii intră in atribuțiile întreprinderilor și organizațiilor comerciale. A- cestea sint cele mai în măsură să afle, prin contactul direct și continuu cu piața, care sînt tendințele cererii. în acest scop — conform științei conducerii — întreprinderile comerciale trebuie să dețină cel puțin două trăsături : receptivitate și adaptabilitate 
Ia cerințele consumatorilor. Activitatea comercială trebuie însă bazată nu pe forme empirice de observare — care nu cuprind decît aspecte nesemnificative — cj pe abordarea ști-

se ocupe, în exclusivitate, de studiul cererii, nu au un sistem informațional. care să le furnizeze date absolut necesare, nu știu cum să fie prelucrate și interpretate datele. în sfîr- șit, relațiile dintre comerțul cu amănuntul și cel cu ridicata sînt de... bunăvoință, și nu ferme, bazate pe contract. Desigur, se impun mai în- tîi măsuri de ordin general, care să aducă corecturi mai substanțiale în acest domeniu. Dar se poate afirma că și acum, în actuala formă organizatorică, se pot obține rezultate bune, numai să existe interes și bunăvo-

comerciale cum să fundamenteze științific contractele și aprovizionarea, cum să studieze cererea de mărfuri a populației. îi puteam convinge, cu a- cest prilej, că există foarte multe instrumente de cunoaștere a evoluției pieței : le ofeream metodologia înregistrării datelor pe baza chestionarelor, a etichetelor decupablle și a son- dajelor, a eșantionului de consuma-: tori și magazine și mai ales a prelucrării și interpretării lor.Ne-am despărțit de interlocutorul nostru cu convingerea că la originea neajunsurilor din acest domeniu se

află, neîndoielnic, ignorarea importanței sondării judicioase a cererii de consum și — de ce să nu o spunem — necunoașterea metodelor moderne de studiu. Unii comercianți au mai acuzat și alte motive. De pildă, lipsa fondurilor necesare pentru realizarea studiilor și absenta specialiștilor. în ceea ce privește primul motiv, el este numai în parte real. E drept, nu există încă un asemenea capitol in cadrul cheltuielilor de circulație. Dar pînă cînd această cerință obiectivă va fi luată în considerare de factorii responsabili mai sînt cel puțin două rezerve : 1) specialiștiiinstitutului de cercetări susțin ca unele lucrări pot fi realizate manual de lucrătorii organizațiilor comerciale și 2) se poate cheltui o parte din fondul de reclamă pentru studii — și așa aceste sume sînt adesea cheltuite fără prea mult dlscernămînt (la Constanța. o firmă în valoare de 200 000 lei ne informează că trei magazine oferă confecții în pas cu moda !).în ceea ce privește specialiștii am vrea să amintim o recentă anchetă a „Scînteii" („Dilema economistului din comerț : Exerciții cu tabla înmulțirii sau muncă de concepție ?“) în care erau analizate aspecte concrete ce demonstrau travaliul diurn, procesul lent, dar sigur de descalificare a specialiștilor din comerț, dator' f utilizării lor în cu totul alte scopuri decit munca de concepție pentru care au fost pregătiți Nu este vorba deci decit de executarea unei rocade, al cărei rezultat va.fi valorificarea cunoștințelor unui mare număr de specialiști și fundamentarea științifică a activității comerciale. Deci avantaje multiple, iar soluția stă la îndemîna organizațiilor comerciale înseși — și 
nu de ieri sau de azi, ci de mulți ani.

Etapele dezvoltării continentului australian au fost, deseori, legate de descoperirea zăcămintelor de metale utile. Astfel, la începutul secolului trecut, „febra aurului" a adus primul mare val de emigranți din Europa. De descoperirea zăcămintelor de fier și bauxită, în deceniul al șaptelea al secolului nostru, este legată atragerea în circuitul economic a unor regiuni din Outback — zonă aproape nepopulată a țării. A urmat, la sfîrșitul anului 1969, descoperirea unor zăcăminte de nichel care au Contribuit la consolidarea poziției Australiei pe piața occidentală a metalului.Acum continentul este cuprins de o nouă „febră" — cea a uraniului. La rezervele cunoscute de uraniu, apreciate astăzi la 150 000 de tone, s-a adăugat foarte recent descoperirea în nordul țării a două noi zăcăminte : „Nabarlek", aparținînd societății Queensland Mines Ltd. și evaluat la 55 000 de tone oxid de uraniu, și „Ranger-1“ al societăților Peko Wallsend și EZ Industries Ltd. — evaluat la 70 000 de tone.Cele două zăcăminte se află la o depărtare de numai 60 kilometri unul de altul. Pentru a ușura administrarea lor, societățile interesate au hotărît să construiască „în țara nimănui"

un centru urban, de unde să conducă lucrările de exploatare.După cum era și de așteptat, noile descoperiri au pus imediat în alertă monopolurile străine, în special cele americane și en- ■ gleze, care au încercat să-și asigure o cotă parte cît mai mare din aceste bogății. Spre deosebire de trecut, de data aceasta însă ele s-au lovit de împotrivirea autorităților australiene, care au dispus limitarea participărilor străine in scopul „de a împiedica scoaterea la mezat a bogățiilor naturale ale țării" — după cum s-a exprimat primul ministru John Gorton.Bazindu-se pe noile date privind rezervele de uraniu, Ron K. Warner, unul din conducătorii lui Australian Atomic E- nergy Commission (Comisia australiană pentru energie atomică), a anunțat că anul acesta va începe, pe coasta estică, la Jevis Bay. construcția primei centrale, atomo-electrice australiene. El a arătat în Australia va noua bogăție priu, pînă în ferite regiuni tea intra in trale atomo-electrice, reprezen- tînd tot atîtea surse prețioase de energie pentru economia națională.

continuare că, dacă ști să folosească în interesul pro- anul 2 000, în di- ale țării vor pu- funcțiune 12 cen-
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Articolul relevă, de asemenea, contribuția geologilor la descoperirea de noi zăcăminte de cărbune și metale rare in provinciile situate la sud de fluviul Iangtze.în procesul de producție, se arată în continuare, muncitorii au introdus numeroase inovații tehnice de înaltă eficacitate. Astfel, la Uzina de ma- șini-unelte nr. 1 din Shenian. datorită inovațiilor tehnice, capacitatea de producție a fost de trei ori mai mare față de cea proiectată.Anul trecut a adus mari schimbări și in industria locală, prin construirea de mici întreprinderi siderurgice, mine de cărbune, mici-stații hidraulice de producere a curentului electric, mici fabrici constructoare de mașini, de producere a îngrășămintelor chimice, de ciment etc. în ultimii ani. și îndeosebi în anul trecut, în peste 20 de provincii și regiuni autonome au fost construite fabrici de tractoare prășitoare, uzine de utilaje pentru stații electrice mici,-, pentru utilaj agricol și piese de schimb. Peste 90 la sută din județele țării și-au construit, prin eforturi proprii, fabrici de utilaj agricol și de reparații. în ce privește numărul și varietatea, noile obiective industriale de capacitate medie și mică, construite anul trecut, depășesc pe cele construite între 1949—1966. Numai în provincia Kiangsi au fost construite peste 1 000 de întreprinderi de industrie ușoară de capacitate mică și medie. Fabricile de ciment și cele de îngrășăminte chimice locale produc în prezent 40 la sută din totalul producției naționale.
BOLIVIA

LA PAZ 8 (Agerpres). — într-o convorbire cu un corespondent âl a- genției T.A.S.S., directorul Companiei de stat boliviene pentru producția cositorului, Walter Menesez, a declarat că intrarea în funcțiune, în a- ceastă lună, la Vinto, a primei mari întreprinderi producătoare de, cositor din Bolivia va crea posibilitatea exportului unui metal de o puritate deosebită, ceea ce va aduce țării un plus de venituri anuale de 3 milioane dolari. Aceasta, a relevat el, va întări independența politică și economică a Boliviei, a cărei principală bogăție o reprezintă cositorul.în continuare, Menesez a reliefat că stabilirea de relații comerciale cu țările socialiste are o deosebită importanță pentru Bolivia.



Răpirea
ambasadorului

Angliei 
in Uruguay

© PUTERNICE CONCENTRĂRI 
DE FORȚE LA MONTEVI
DEO

• VIE EMOȚIE LA LONDRAMONTEVIDEO 8 (Agerpres). — Poliția uruguayană a anunțat vineri că ambasadorul Marii Britanii la Montevideo, Geoffrey Jackson, a fost răpit în cursul dimineții de un grup de zece indivizi rămași neidentificați. Atacul împotriva ambasadorului s-a produs pe una din străzile orașului Montevideo, răpitorii oprind mașina acestuia sub amenințarea armelor și fă- cînd inofensivi pe cei doi membri din garda sa personală. Mașina ambasadorului a fost găsită mai tîrziu abandonată pe una din străzile orașului.Poliția a precizat că șoferul și cei doi membri din garda ambasadorului au fost răniți în cursul scurtei lupte care s-a dat cu răpitorii, dar că ei sini acum în afară de orice pericol.Unul dintre martorii oculari ai a- cestui atac a declarat poliției că răpitorii i-au comunicat că aparțin a- celeiași organizații ilegale, în sarcina căreia sînt puse cele mai multe din răpirile de diplomați din Uruguay. Se reamintește că ambasadorul britanic, Geoffrey Jackson, se alătură acum, în captivitate, altor doi ostatici deținuți de organizația respectivă — consulul Braziliei, Diaz Go- mide, și expertul agricol american, Claude Fly, încă de la 7 august 1970.Poliția uruguayană a lansat o adevărată operație mamut pentru descoperirea autorilor acestui act. Se relatează că întreaga regiune Montevideo a fost izolată de restul țării de cei aproximativ 12 000 de soldați și polițiști lansați în căutarea ambasadorului răpit. Din surse neinformate s-a aflat că președintele țării, Jorge Pacheco, aflat într-o localitate situată la 300 km de Montevideo, unde își petrecea vacanța, ar fi revenit de urgență în capitală, pentru a conduce personal cercetările.Ultimele știri informează că poliția 
a arestat doi indivizi bănuiți că ar fi participat indirect la răpirea ambasadorului englez. Se pare că cei doi au jucat un rol secundar în afacere, aju- tînd pe răpitori să fure o mașină, care a fost apoi folosită la atacul împotriva ambasadorului. Anchetatorii au afirmat, însă, că este puțin probabil ca cei doi să poată furniza vreo informație în legătură cu răpirea.

★Vestea răpirii lui Jackson a provocat o puternică emoție în cercurile politice de la Londra.Primul-ministru Edward Heath, care se află în Vizită oficială în Pakistan, a fost informat imediat de către ministrul de externe, Alee Douglas-Home.Marea Britanie a cerut guvernului Uruguayan să facă tot ce e posibil în vederea unei rapide eliberări a ambasadorului Geoffrey Jackson. Cererea a fost prezentată ambasadorului Uruguayan la Londra, Jorge Barreiro, de secretarul general permanent al Foreign Office-ului, Sir Denis Greenhill. în numele ministrului de externe al Marii Britanii, Greenhill a exprimat îngrijorarea guvernului britanic și speranța sa că guvernul Uruguayan va obține eliberarea rapidă a ambasadorului Jackson.

Continuă activitatea 
diplomatică în problema

Orientului Apropiat
SOSIREA LUI GUNNAR JARRING 

LA TEL AVIVTEL AVIV 8 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat. Gunnar Jarring, însoțit de consilierul său politic, Ian Berendsen, și de ambasadorul Israelului la O.N.U., Joseph Tekoah, a sosit vineri la Tel Aviv.In după-amiaza aceleiași zile, el a început convorbiri politice cu conducătorii israelieni. El a avut o întrevedere cu primul-ministru Golda Meir, la care au participat Abba Eban. ministrul afacerilor externe, și Joseph Tekoah, ambasadorul Israelului la O.N.U. La sfîrșitul întrevederii, care a durat două ore și jumătate, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că ea a fost „pozitivă și constructivă". Comunicatul adaugă că Gunnar Jarring va continua simbătă dimineața consultările politice cu conducătorii israelieni.
★într-un articol consacrat inaugurării noii faze a „misiunii Jarring", publicația iugoslavă „Komunist" salută reluarea convorbirilor pentru reglementarea pe cale pașnică a conflictului din Orientul Apropiat. „Cea mai mică speranță — scrie „Komunist" — este mai bună decît lipsa de încredere în viitor. Cele mai disputate negocieri sînt mai bune decît orice război. Chiar și cea mai ireconciliabilă teză așezată pe masa negocierilor este mai bună decit răpăitul mitralierelor. Reluarea convorbirilor sub auspiciile lui Jarring reprezintă o evoluție mai pozitivă decît o acceptare deschisă și preconcepută a unui alt război, drept singurul mijloc de continuare a crizei din Orientul Mijlociu".

ÎNTREVEDERILE LUI MAHMUD 
RIAD LA PARISPARIS 8 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, și-a încheiat vineri seria convorbirilor purtate la Paris cu oficialitățile franceze. în cursul dimineții, el s-a întâlnit, pentru a doua oară, cu șeful diplomației franceze, Maurice Schumann.Agenția France Presse, citind surse autorizate franceze, relevă că cei doi miniștri au exam’nat, printre altele, problemele participării Franței la construirea conductei petroliere Suez-Alexandria și ale adoptării de către R.A.U. a sistemului francez de televiziune în culori — SECAM. Ei au evidențiat, de asemenea, cooperarea care există în prezent între sa- vanții francezi și egipteni în 'cadrul Institutului Oncologic al R.A.U.După întrevederea cu Maurice Schumann, șeful diplomației egiptene a făcut o scurtă declarație presei, în care a subliniat că, în relațiile dintre cele două țări, nu există nici o problemă. „Singura noastră 

preocupare, a spus Riad, este de a dezvolta aceste relații, in special în domeniile economic și cultural".în cursul dupâ-amiezii, Mahmud Riad a fost primit la Palatul Elysee de președintele Georges Pompidou, cu care a discutat probleme internaționale actuale și, îndeosebi, situația din Orientul Apropiat. Cu același prilej, Mahmud Riad a transmis șefului francez un mesaj din partea președintelui Anwar El Sadat.Ministrul de externe al R.A.U. a făcut apoi o vizită primului ministru al Franței, Jacques Chaban Delmas.
DOUGLAS HOME 

VA SOSI LA CAIROLONDRA. — Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Alee Douglas Home, va efectua o vizită oficială la Cairo, la invitația șefului diplomației R.A.U., Mahmud Riad. Data vizitei urmează să fie anunțată ulterior.
TURNEUL LUI BAHI LADGHAMBahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab, însărcinat cu supravegherea aplicării prevederilor acordurilor iordaniano-palesti- nene, a plecat joi la Cairo, în cadrul unui turneu printr-o serie de capitale arabe, pentru a prezenta șefilor de state respectivi rezultatele activității acestui organism. Generalul Ahmed Abdel Halim Hilmi, președintele Comisiei militare inter- arabe, își asumă, în lipsa sa, conducerea comitetului.

VIZITA LUI LUNS ÎN KUWEITKUWEIT — Ministrul afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns, care se află într-o vizită oficială în Kuweit. a fost primit succesiv de emirul Sabah Al Salem Al Sabah și de primul ministru, Jaber Al Ahmed Al Jaber. El a avut, de asemenea, convorbiri cu omologul său kuweitian, Sabah Al Ahmed Al Jaber, cu care a trecut în revistă stadiul actual al relațiilor bilaterale și posibilitățile de dezvoltare a acestora, precum și chestiuni referitoare la situația din Orientul Apropiat. Potrivit unui purtător de cuvînt al guvernului kuweitian, o atenție deosebită a fost acordată problemei palestinene.
Noi incidente la AmmanAMMAN — în cursul zilei de vineri, la Amman au fost semnalate noi incidente între armata iordaniană și forțele palestinene. Comunicatele date publicității de ambele părți sînt contradictorii.Autoritățile iordaniene au anunțat că persoane necunoscute au pătruns în Uzina de fosfați de la Ruseifah, situată la 15 km nord de Amman, și au plasat mai multe mine în interiorul instalațiilor. în comunicatul Mi

Primele două luni de guvernare a Frontului Unității Populare din Chile au fost marcate, după cum se știe, de un șir de măsuri avind drept scop întărirea rolului statului in economie și valorificarea resurselor naționale în folosul poporului chilian. Animat de hotărîrea de a da o ripostă fermă tuturor celor care se opun unui asemenea curs, guvernul chilian a anunțat vineri crearea unor tribunale populare care, potrivit declarației ministrului justiției, Lisandro Cruz Ponce, vor judeca toate acțiunile antisociale. în fotografie : președintele Salvador Allende discutând cu un grup de cetățeni despre mijloacele de îmbunătățire a condițiilor de trai ale populației
Anglia a hotărit să ridice stătutul 

reprezentantului său diplomatic 
in R. P. ChinezăLONDRA 8 (Agerpres). — Marea Britanie a hotărit să ridice statutul reprezenlantului său diplomatic în R. P. Chineză, numindu-1 pe John Denson, în prezent însărcinat cu afaceri ad-interim la Pekin. în rangul de însărcinat cu afaceri titular, a anunțat vineri Foreign Office.Această hotărîre, s-a declarat la

india Spre o cooperare în alegeri 
între Congresul Național 

și Partidul socialist al poporuluiDELHI 8 (Agerpres). — Lideri ai partidului Congresul Național Indian — de guvernămînt — s-au în- tîlnit joi cu reprezentanți ai Partidului socialist al poporului, pentru a examina posibilitățile de cooperare 

nisterului iordanian de Interne se precizează că armata a luat măsuri pentru descoperirea minelor și a persoanelor care au întreprins această acțiune de sabotaj.Pe de altă parte, într-un comunicat palestinean se arată că artilerie și tancuri aparținînd armatei iordaniene au deschis focul, în mai ijmlte rîn- duri, asupra pozițiilor palestinene aflate în localitatea Um Errumman, la 40 km nord de Amman.

Whitehall, „reflectă îmbunătățirea constantă a relațiilor dintre Marea Britanie și China". La Londra s-a făcut cunoscut, totodată, că ministrul de externe britanic, Alec Douglas Home, a informat despre decizia luată Ministerul de Externe al R. P. Chineze.

în vederea alegerilor parlamentare din martie. Această reuniune, scrie din Delhi corespondentul agenției Reuter, reprezintă prima încercare a premierului Indira Gandhi de a realiza un aranjament electoral cu o organizație de opoziție, după ce trei formațiuni politice de extremă dreaptă au alcătuit o coaliție menită să constituie un front comun împotriva partidului de guvernămînt.La sfîrșitul reuniunii, la care au participat, din partea Congresului Național Indian, primul ministru Indira Gandhi și ministrul de finanțe Yeshwantrao Chavan, iar din partea Partidului socialist al poporului secretarul general al acestuia, Prem Bhasin, s-a subliniat faptul că discuțiile au relevat posibilitatea cooperării celor două organizații, în interesul ambelor părți.

„Lunohod-1“
și-a reluat activitatea

(Agerpres). — O

siste-

MOSCOVA 8 , _ . .
dată cu începerea unei noi zile 
selenare, laboratorul lunar auto
propulsat „Lunohod-1“ și-a re
luat activitatea, anunță agenția 
TASS.

In noaptea de 8 ianuarie s-a 
luat legătura prin radio cu luna
mobilul, stabilindu-se că 
mele de bord și aparatele știin
țifice funcționează normal. Ast
fel, a început realizarea progra
mului stabilit pentru a treia zi 
selenară. In timpul ședinței de 
legătură prin radio a fost des
chis panoul bateriilor solare, 
apoi acestea au fost orientateOrganizația japoneză pentru comerțul exterior va deschide un oficiu permanent la BucureștiTOKIO 8 (Agerpres). — Organizația japoneză pentru comerțul exterior (Jetro) urmează să deschidă în cursul anului fiscal viitor (in Japonia anul fiscal începe la 1 aprilie — n. r.), un oficiu permanent la București, precum și alte trei oficii la Dacca (Pakistanul de est), Perth (Australia) și Rio de Janeiro (Brazilia).Hotărîrea Jetro de a deschide a- ceste oficii, menționează corespondentul Agerpres la Tokio, FI. Țuiu, în urma unor convorbiri avute cu reprezentanții organizației, face parte din eforturile depuse în capitala niponă în vederea sprijinirii companiilor japoneze mici și mijlocii pentru a-și dezvolta relațiile externe, prin schimburi comerciale mai intense, prin extinderea și diversificarea cooperării economice cu țările respective.Fondurile necesare deschiderii a- cestor oficii au fost prevăzute în bugetul pe anul fiscal viitor. Acesta a fost aprobat de guvern la sfîrșitul anului trecut și urmează să fie supus spre examinare Dietei, în cadrul sesiunii care se deschide în a doua jumătate a lunii ianuarie. 

Iranul în pragul 
unui nou „deceniu 

ai dezvoltării"
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA N. POPOVICI

spre Soare și au fost conectata 
aparatele științifice. In compar
timentul cu aparate,'temperatu
ra este de plus 18 grade C, iar 
presiunea de 755 mm coloană de 
mercur.

In perioada nopții selenare, 23 
decembrie 1970 — 7 ianuarie 1971 
— în timp ce lunohodul a stațio
nat, cu el s-a luat legătura prin 
radio de trei ori pentru verifi
carea bunei funcționări a apara
telor. Cu acest prilej, s-a stabilit 
că lunamobilul a suportat bine 
condițiile celei de-a doua nopți 
pe Lună.

BELGRAD 8 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, și-a încheiat vineri vizita oficială în Iugoslavia. în com>. nicatul publicat cu acest prilej se relevă că ministrul iranian a discutat cu omologul său iugoslav, Mirko Te- pavaț, aspecte ale relațiilor bilaterale și ale situației internaționale actuale. Cei doi miniștri au subliniat hotărîrea fermă a țărilor lor de a continua să depună eforturi în vederea menținerii păcii și promovării colaborării internaționale pe baza respectării principiilor suveranității naționale, independenței și integrității teritoriale.Părțile au căzut de acord că aplicarea deplină a rezoluției Consiliuli* de Securitate din 22 noiembrie 1&(57 și a rezoluției Adunării Generale din 
i noiembrie 1970 constituie baza pentru soluționarea favorabilă a situației din Orientul Apropiat și au subliniat necesitatea soluționării situației din Indochina pe baza acordurilor de la Geneva din 1954 și 19(52, dîndu-se popoarelor din această regiune posibilitatea de a-și hotărî singure destinul, fără nici un amestea din afară.Examinînd situația din Europa, se arată în comunicat, cei doi miniștri au constatat că evoluția pozitivă și destinderea continuă a atmosferei politice au creat condiții fovorabile pentru extinderea colaborării și rezolvarea problemelor deschise.în aceeași zi, Ardeshir Zahedi a părăsit Iugoslavia, plecînd spre Paris.

agențiile de presă transmit:
Ministrul român al petro

lului, Alexandru Boabă, în continuarea vizitei oficiale în Iran, a avut joi o întîlnire cu ministrul iranian al finanțelor, Jamshid Amuzegar. Tot joi, au fost continuate convorbirile la sediul Companiei naționale iraniene a petrolului (N.I.O.C.) cu președintele M. Eghbal și alți reprezentanți ai acestei companii. Vineri, ministrul petrolului și experții care-1 însoțesc au vizitat rafinăria de la Teheran. în cursul după-amiezii, Alexandru Boabă a plecat pe calea aerului în regiunile din sudul Iranului, unde se află concentrată o parte a industriei petroliere a acestei țări.
La Budapesta a sosit de

legația guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le Thar.h Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.V. După cum relatează agenția M.T.I., delegația vietnameză va purta tratative cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și va participa la ședința inaugurală a Comisiei unga- ro-vietnameze de colaborare economi
că și tehnico-științifică.

Președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
ILR.S.S.. Nikolai Podgornîi, va face o vizită oficială în Republica Arabă Unită, la invitația președintelui R.A.U., Anwar Sadat, anunță agenția T.A.S.S. Nikolai Podgornîi va participa, totodată, la festivitățile prilejuite de încheierea lucrărilor de construcție a complexului hidroenergetic de la Assuan, care vor avea loc la 15ianuarie.

Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, l-a primit joi pe Stefan Jedry- chowski. ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, aflat într-o vizită în R. D. Germană. Cu acest prilej au fost discutate probleme legate de colaborarea economică și tehnico-științifică dintre R. D. Germană și R. P. Polonă.

4 avioane militare ame
ricane au violat spațiul ae
rian al R. P. Chineze,la 7 ia- nuarîe, anunță agenția China Nouă, în legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să adreseze un avertisment sever.

Remaniere guvernamen
tală în Zambia. Președintele Republicii Zambia, care deține și funcția de șef al guvernului, a procedat vineri la o remaniere a cabinetului său. în baza unui decret prezidențial a fost înființat Ministerul pentru Problemele Miniere și Dezvoltării, în fruntea căruia a fost numit Humphrey Mulemba. Pe de altă parte. Ministerul pentru Problemele Orientării Naționale a fost desființat, iar titularul său, Justin Chimba, a fost numit ministru al comerțului și industriei.

La invitația ministrului 
de externe al U.R.S.S.,Andrei Gromîko, la 11 ianuarie, în capitala sovietică va sosi într-o vizită de prietenie ministrul de externe al R.D.G., Otto Winzer, s-a anunțat oficial la Moscova.

Armando Cossutta, mem- bru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, a făcut o vizită la Havana, unde a avut convorbiri cu conducători ai Partidului Comunist din Cuba, a- nunță ziarul „1’ Unita". Au fost discutate relațiile dintre P.C. Italian și P.C. din Cuba, precum și aspecte ale luptei mișcării comuniste și muncitorești internaționale împotriva imperialismului.
Senatorul McGoverna de- misionat din funcția de președinte al Comisiei pentru reforme a Partidului democrat, anunță agenția U.P.I. Demisia este considerată ia Washington ca fiind primul pas al lui McGovern spre a deveni candidat al Partidului democrat la președinția S.U.A. De altfel, în declarația făcută cu prilejul anunțării demisiei, McGovern a admis că ar putea să-și prezinte la Convenția democrată candidatura la președinție.

Un puternic incendiua iz- bucnit vineri la Centrul de studii nucleare de la Saclay (Franța). Pagubele materiale provocate de sinistru sînt evaluate Ia mai multe milioane de franci. Flăcările nu au atins însăsecțiile vitale pentru funcționarea acestui centru și nici substanțe radioactive. De asemenea, nu au fost semnalate victime în rîndul celor 5 000 de salariați ai centrului.

Maurice Rosen, din Califor
nia, a bătut recordul mondial de 
viteză al înconjurului lumii, cu 
avioane de linie. Joi dimineața, 
el a aterizat pe aeroportul in
ternațional din San Francisco, la 
41 de ore și 30 de minute de la 
plecare. Recordul său bate cu 
4 ore și 58 de minute pe cel sta
bilit în 1963 de către doi new- 
yorkezi, care au parcurs aceeași 
distanță în 46 de ore.și 28 de mi
nute. După cum a declarat Rosen, 
in timpul călătoriei sale el n-a 
văzut nimic altceva decit inte
riorul avioanelor, la bordul că
rora a zburat, și aeroporturile 
pe care a aterizat.

Un marinar naufragiat, aflat 
singur pe un ponton desprins de 
navă de un puternic uragan, a 
fost salvat cu ajutorul unui... 
calculator electronic. Vizibilita
tea extrem de redusă a făcut să 
eșueze toate tentativele de a 
găsi pontonul ce rătăcea în larg, 
la sute de mile de țărmul pe
ninsulei sovietice Kamceatka. 
Atunci s-a recurs la serviciile 
calculatorului în care au fost 
introduse date despre viteza și 
direcția viatului și curenților. 
Cu o extremă precizie, mașina a 
stabilit coordonatele pontonului 
in momentul dat. In acest mod, 
pontonul, pe care marinarul și-a 
petrecut șase zile în larg, a pu
tut fi recuperat și remorcat de 
o navă de salvare.

Președintele Frontului 
pentru Eliberarea Mozam- 
bîCUlui (F.R.E.L.I.M.O.), M. Ma- chel, a sosit la Belgrad. în cursul vizitei în Iugoslavia, el va avea convorbiri cu reprezentanți ai U.C.I., ai Uniunii socialiste a poporului muncitor și ai Secretariatului de stat pentru afacerile externe.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției Sudaneze a acceptat demisia ministrului agriculturii, Aii El Thorn, anunță agenția M.E.N. Ministrul dezvoltării rurale, Osman Aboul Ghassem, a fost însărcinat cu asigurarea interimatului la Ministerul Agriculturii.

Dezvoltarea relațiilor al- 
gero-marocane. Layachi Yaker> ministrul algerian al comerțului, și-a încheiat vineri vizita oficială în Maroc. Cu prilejul acestei vizite a fost semnat un protocol comercial, care va permite sporirea volumului schimburilor dintre cele două țări. S-a hotărit, totodată, crearea unei Camere de comerț mixte, a unei comisii de experți cu activitate periodică, deschiderea unei reprezentanțe comerciale algeriene la Casablanca, precum și lărgirea schimburilor de informații și coordonarea unor acțiuni comune în domeniul comerțului exterior.

Lucrările conferinței mi
niștrilor informațiilor din ta- rile semnatare ale Cartei de la Tripoli (R. A. U., Libia, Sudan și Siria) s-au încheiat joi la Damasc. Au fost adoptate mai multe rezoluții privitoare la obiectivele actuale în domeniul informațiilor ale statelor participante.

Reprezentanții guverne
lor R. P. Polone și Franței au semnat, la Varșovia, protocolul cu privire la schimburile de mărfuri și colaborarea economică și industrială dintre cele două țări pe anul 1971. După cum menționează agenția P.A.P., noul protocol prevede liberalizarea importurilor din Polonia și lărgirea u- nor contingente de mărfuri supuse încă restricțiilor.

Ministrul de externe al
Franței, Maurice Schumann, și-aamînat sine die vizita pe care urma să o facă la Madrid la sfîrșitul acestei luni, anunță agenția France Presse, citind surse autorizate. Hotărîrea a fost luată în urma cererii guvernului spaniol, care s-a declarat nemulțumit de atitudinea pe care a adoptat-o guvernul de Ia Paris în timpul recentei înscenări judiciare de la Bu-rgos.

Cinci indivizi au pătruns 
în clădirea ziarului „New 
York Post", reușind să jefuiască casieria de suma de 190 000 de dolari. Atacul s-a desfășurat conform unor canoane devenite clasice în scenariile filmelor americane : s-au folosit mașini blindate, măști, arme automate, s-a deschis foc de avertizare și foc pentru acoperirea retragerii. Deocamdată, cercetările poliției nu au dat nici un rezultat.

Conducerea Asociației de priete
nie Franța—România, care cuprinde 
numeroase personalități ale vieții 
culturale și științifice franceze, in 
frunte cu președintele său, prof. 
Francois Chagot, a fost primită 
vineri de către ambasadorul Româ
niei în Franța, Const. Flitan. Cu a- 
cest prilej, președintele asociației a 
trecut in revistă principalele acti
vități desfășurate de aceasta în 1970, 
remareînd că bogatul bilanț al a- 
nului trecut a fost stimulat în mod 
deosebit de interesul stîrnit în Fran
ța de vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu.

El a relatat, de asemenea, despre 
acțiunile pe care asociația le pre
conizează pentru 1971, printre care : 

începutul noului an 1971 are pentru Iran semnificația unui moment de hotar in evoluția sa. S-a încheiat primul „deceniu al dezvoltării" — perioadă de mobilizare largă a resurselor umane ale acestei țări, de valorificare mai intensă a uriașelor bogății de care ea dispune, în scopul progresului economic și social. încă la începutul deceniului, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a enunțat un program de dezvoltare, cunoscut aici sub numele de „revoluția albă", vizînd schimbări de structură — abolirea sistemului feudal, desființarea marii proprietăți funciare și a iobăgiei, împroprietărirea țăranilor, emanciparea femeii, lichidarea analfabetismului, industrializarea țării, naționalizarea resurselor de apă și a pădurilor, reforma în- vățămîntului, crearea așa-numi- telor armate ale științei, dezvoltării, igienei. „Pentru a ne încadra în rîndul națiunilor dinamice, avansate și independente — declara șahinșahul Iranului în ajunul referendumului popular care avea să a- probe programul de reformă — nu există pentru țara și poporul nostru o altă cale decît construirea viitorului pe baze noi, care să răspundă cerințelor unui univers modern".în acești ani, Iranul a înaintat cu pași repezi spre înfăptuirea prevederilor programului de dezvoltare. Una din cele mai importante măsuri a constituit-o reforma agrară. Prin înfăptuirea ei, în agricultura iraniană a început un proces de modernizare. Suprafața arabilă a crescut cu peste un milion de hectare, producția s-a diversificat și s-a mărit sensibil. în prezent, atenția se îndreaptă către mari unități de tip industrial și ferme specializate. Viața țăranilor se remodelează sub imperativul introducerii metodelor mecanizate de cultură și al științei de carte.Valorificarea importantelor resurse naturale ale țării a dus la crearea unor noi ramuri industriale : petrochimia, siderurgia, metalurgia, con- 
expoziția „București, capitala Româ
niei", care urmează să fie organiza
tă la Paris, o expoziție itinerantă 
privind înfăptuirile României so
cialiste, o serată muzicală dedicată 
creației lui George Enescu, precum 
și alte numeroase acțiuni cu ca
racter cultural, științific și artistic.

Mulțumind conducerii Asociației 
de prietenie Franța—România pen
tru activitatea ei rodnică, ambasa
dorul României la Paris i-a urat 
succes in acțiunile pe care asociația 
își propune să le desfășoare în acest 
an, pentru mai buna cunoaștere ''Și 
mai strînsa colaborare, pentru întă
rirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul francez.Paris, 8

I. GR. 

strucția de mașini etc. Pe harta țării au apărut centre industriale, ca Abadan, Bandar Shapour, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Arak. în ultimii ani, capacitatea industrială a crescut o dată și jumătate. Investițiile în industrie sînt în prezent de zece ori mai mari decît la începutul deceniului dezvoltării. Ritmul expansiunii e- conomice întrece astăzi de peste două ori indicele propus de O.N.U. pentru țările în curs de dezvoltare.Succese importante s-au înregistrat în domeniul învățămîntului. La fiecare șapte iranieni, unul este elev sau student. Campania de alfabetizare reduce treptat numărul de neștiutori d carte, chiar în locuri îndepărtate ala țării și între membrii triburilor nomade. în anul 1970, proclamat de O.N.U. „anul alfabetizării", numărul știutorilor de carte din Iran a crescut cu un milion. Cu sprijinul UNESCO, au luat ființă citeva stații-pilot de alfabetizare funcțională, care se vor extinde în viitor atît în mediul urban, cît mai ales în cel rural, unde nevoia de cadre calificate se resimte mai mult. Viața spirituală a populației, restrînsă altădată între zidurile moscheilor, renaște astăzi în cămine culturale, în creațiile de seamă ale artiștilor iranieni contemporani.^Firește, nu toate greutățile au dispărut, nu toate problemele au fost rezolvate, lucru pe care autoritățile îl arată, de altfel, deschis. S-a pus însă o temelie bună activității de viitor, îndreptată spre noi pași Înainte. încheierea primului deceniu al dezvoltării în Iran marchează O etapă de eforturi susținute spre progres, cu realizări remarcabile. Realizări la care au concurat colaborarea pașnică, cooperarea economică și tehnică dintre Iran și alte state, indiferent de orînduirea social-politică. „Soluționarea dificultăților esențiale care confruntă lumea noastră — sublinia șahinșahul Iranului — reclamă dezvoltarea cooperării, înțelegerea între națiuni, indiferent de regimurile lor pslitice și sociale".
Ninsori abundente 

în UngariaBUDAPESTA 8 (Agerpres). — Rigorile acestei ierni, considerată pe drept cuvînt ca neobișnuită, nu au ocolit nici Ungaria.După cum anunță institutul meteorologic, de la 23 decembrie și pînă în prezent, stratul de zăpadă căzută deasupra Budapestei a atins 93 de centimetri. Circa 800 de camioane și peste 3 500 de oameni lucrează fără întrerupere la descongestionarea arterelor de circulație ale orașulr ’, deasupra cărora au căzut peste .j milioane metri cubi de zăpadă.
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