
inteia
Anul XL Nr. 8680 Joi 28 ianuarie 1971

PROLETARI Din TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

TRANSPORTURILE
Sarcini complexe Foto : Gh. Vințilă

în fața unui sector vital
al economiei naționale

Metodă și criteriu(Continuare în pag. a III-a)

în editarea
EA APEI

impune o concepție de ansamblu

Ing. Ștefan PAVEL
ministrul transporturilor

sectorul ca pentru națională, o realizări

Ancheta „Scînteii

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
8 PAGINI-40 BANI

Noi sinteze
și produse chimice 
realizate de oameni

-1 n
-V.

de știință ieșeni

Cincinalul 1968—1970 a însemnat 
ți pentru lor, la fel economie de importante domeniile de activitate, de făptuiri in dezvoltarea și zarea acestui organism de bază al vieții economice și sociale a țării. Bilanțul cu care ne prezentăm este deosebit de bogat și, practic, este greu de redat intr-un spațiu restrîns multitudinea realizărilor. Ceea ce y£<n să subliniem însă în mod deosebit este faptul că lucrătorii din trapsporturi. asemenea celor din toate celelalte ramuri ale economiei naționale, au muncit cu multă rîvnă și Însuflețire, înfăptuind în bune condiții sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului. Planul global pe perioada 1966—1970 a fost îndeplinit cu două luni înainte de ter- ’ men, în toate sectoarele activității de transport, atit la traficul de marfă, cit și la cel de călători. Se mai cuvine să amintim că, deși calamitățile naturale din prima jumătate a anului trecut au afectat serios activitatea de transport, pricinuind mari distrugeri instalațiilor, mijloacelor și căilor de comunicație pe o însemnată parte a țării, lucrătorii noștri s-au dovedit la înălțimea misiunii încredințate : avariile au fost grabnic înlăturate, iar planul de transport pa anul 1970 a fost în întregime îndeplinit.Activitatea transporturilor s-a caracterizat, de asemenea, în perioada 1966—1970. printr-o creștere.,. accentuată a eficienței economice și a calității prestațiilor. Ca urmare a noilor dotări și a măsurilor tehnico-or- ganizatorice luate, mijloacele de transport’ au fost mai bine utilizate, a crescut productivitatea muncii și s-a redus prețul de cost, atit în activitatea de transport, cit și în sectorul industrial și de construcții, rea- lizîndu-se la nivelul cincinalului beneficii peste plan în valoare de 345 milioane lei. Pe linia îmbunătățirii calității prestațiilor s-au luat măsuri pentru satisfacerea mai operativă a cererilor de vagoane, s-a trecut la reorganizarea autoeoloanelor și. amplasarea lor în imediata apropiere a unităților pe care le deservesc, iar în anul trecut a fost pusă în funcție prima relație transconteinerizată pe magistrala București—Brașov și, în continuare, Sibiu—Arad. Aceasta a marcat începutul sistemului de transport combinat, numit „din poartă în poartă", care prezintă o deosebită

transporturi- întreaga perioadă în toate mari în- moderni- însemnătate economică î mărfurile expediate la prînz de producător ajung a doua zi dimineață Ia destinatarul din cealaltă parte a țării.Cele arătate pînă acum sînt departe de a reda, așa cum am arătat la început, multitudinea realizărilor din sectorul transporturi în cursul cincinalului. Enumerind succint doar cîteva dintre cele mai importante, ăm vrut să subliniem, mai ales, potențialul tehnic și material de care dispun în prezent unitățile . din sectorul transporturilor, capacitatea de organizare și mobilizare a lucrătorilor din acest sector, faptul că sîntem gata să ducem cu cinste la îndeplinire, fără șovăire, orice misiune ne va fi încredințată, să realizăm în condițiile unei calități superioare planul de transport din noul cincinal.In următorii cinci ani, drept consecință a creșterii impresionante a producției industriale șl agricole prevăzute în hotărîrile partidului, transporturile sînt chemate șă facă față unor solicitări mult sporite. In comparație cu realizările anului 1970, volumul total al transporturilor- de mărfuri exprimat în tone și tone-ki- lometri va fi cu 44—57. respectiv Cu 83—100'la Sută mai mare. O dată cu satisfacerea cantitativă a cerințelor de transport ale economiei naționale, principala noastră preocupare este îndreptată spre realizarea unui nivel calitativ net superior al prestațiilor de transport, pe linia obiectivelor stabilite prin documentele Congresului al X-lea al partidului.în acest sens, atit la nivelul conducerii ministerului, cit și în unități au fost analizate cu deosebită grijă și simț de răspundere indicațiile cuprinse în ■ expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. aî P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970. Din cuvîntul secretarului general al partidului noi am desprins importanța pe care partidul și statul o acordă funcționării ireproșabile a transporturilor și ridicării lor la nivelul exigențelor cerute de progresul rapid și multilateral al întregii noastre economii socialiste. Pe aceste considerente, pornind de la o analiză temeinică a

curenților de mărfuri și a structurii lor, a cerințelor de transport ale întreprinderilor ce se vor construi sau își vor dezvolta producția, s-a trecut la o mai justă repartizare a sarcinilor de transport pe principalele sectoare ale ministerului, astfel ca, o dată cu o deservire operativă, să se asigure o eficiență economică maximă.Cea mai importantă creștere, în proporție de 209—253 la sută față de realizările anului 1970, va reveni în actualul cincinal transportului fluvial. De-a lungul Dunării s-au construit în ultimii ani mari obiective economice și industriale, iar planul cincinal 1971—1975 . prevede dezvoltarea lor în continuare și crearea unor noi asemenea centre. Transportul pe calea apei a materiilor prima și produselor acestor obiective sa

IAȘI (Corespondentul „I teii", Manole Corcaci). Cercetătorii Institutului de chimie macro- moleculară „Petru Poni" din Iași au reușit, în ultimii ani, să obțină o serie de rezultate importante în domeniul sintetizării u- nor monomuri și polimeri noi sau intermediari, printre care cei cu termostabilitate ridicată, polimeri și copolimeri pentru fibre sintetice, cauciucuri poliu- retanice, semiconductor!, schimbători de ioni etc. Dintre cele mai prestigioase realizări obținute se înscriu mai întîi produsele de piele pe bază de polimeri . de tip poliuretan, obținute pentru prima oară in țara noastră. care se află în experimentare în stație pilot la Combinatul chimic Borzești. urmînd ca în actualul cincinal să fie trecut în producție industrială. Tot aici a fost realizat produsul ..Aderom". primul adeziv textil românesc, care a dat rezultate bune în industria confecțiilor. Deosebit de valoroasă este și sinteza unui copolimer. care se experimentează în prezent la U- zina de fibre sintetice Săvinești, în vederea obținerii unor fibre și fire melana, cu caracteristici superioare celor fabricate. prezent.
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noului laminor de la Uzina de fevi din Roman

PITEȘTI

Fabrica
dezvoltareplinăin

de motoare electrice

PITEȘTI (CorespondentulScînteii", Gh, Cirstea).La Pitești, fabrica de motoare electrice va cunoaște în cincinal o amplă dezvoltare. Se află în prezent. în lucru o secție care va produce 250 000 motoare fracționare cu freon pentru frigidere, precum și un atelier de turnaro a motoarelor în

coji de bachelită. Se va dezvolta, de asemenea, secția de motoare asincrone, a cărei capacitate va crește cu 100 000 bucăți motoare turnate in carcase de aluminiu. în 1972, fabrica de la Pitești va produce 1,3 milioane motoare fracționare, iar în 1974 — 350 000 motoare asincrone.

Protecția mediului înconjurător —

problemă de permanentă actualitate

clasicilor
a proceselor productive, o acțiune unitară!

Problema combaterii poluării mediului ambiant al omului, în special a apelor, prin metode moderne, eficiente și economice constituie, în (ara noastră, un obiect de preocupare pentru organele de stat, unitățile de producție, pentru cercetarea științifică, pentru ebreurilo largi ale o- piniei publice. Pentru a face cunoscute progresele înregistrate în acest domeniu cititorilor ziarului nostru,

Convorbire cu prof. dr. 
docent Tudor IONESCU, 

membru corespondent al Academiei, 
membru de onoare al Academiei 

de științe agricole și silvice

FRUMOS!

PICĂTURA DE CERNEALĂ

într-adevâr

Tirgu-Frumos a dobîndit premiul IV în întrecerea ne 
(ară pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a ora
șelor din categoria celor mici, cu o populație de 10 000 de 
locuitori. Meritul deosebit al acestor locuitori a fost acela 
că valoarea obiectivelor realizate în întrecere a depășit 
suma de 4 100 000 lei, față de un milion și jumătate cit 
fusese stabilit în angajamentul inițial.

Succesul acestei așezări modeste vine să ne aduci 
aminte cîteva lucruri pe care aproape că le uitasem. Aci 
s-au născut Garabet Ibrăileanu, Theodor Neculuța. 
Se părea pe acele vremuri că destinul acestui tîrg era 
să fie „Frumos" numai în ambițioasa și contradictoria 
lui denumire. Decenii întregi Tîrgu-Frumo3 constituia

un toponimic care părea să fie o ironie adresată tuturor tîrgurilor de provincie. Aceeași stare mizeră dăi
nuia și în anul 1932, cînd M. Sadoveanu fusese nevoit 
să însăileze un răspuns revoltat și ironic la „O scri
soare a d-lui primar de la Tirgu-Frumos". Sadoveanu 
văzuse aci în 1932 o ruină care voia să se cheme pod, 
o salbă de mocirle și gropi care se încăpățînau a-i 
spune străzi, în vreme ce primarul, spre a se disculpa, 
se văicărea „Dar mocirlele nu se pot preface In șosele, 
deoarece în ceea ce privește bugetul nu sint la Tîrgu- 
Frumos decît ochi care pling".

De aceste lucruri se cade a ne aminti astăzi, etna 
Tirgu-Frumos a urcat pe podiumul învingătorilor la în
trecerea în eforturile de înfrumusețare edilitară. Cele 
peste patru milioane de lei, reprezentind valoarea lu
crărilor efectuate prin hărnicia, pasiunea și spiritul 
gospodăresc al localnicilor, constituie unul din acele 
răspunsuri obișnuite prin care istoria epocii noastre 
ține să răzbune mizeria endemică a trecutului. Este 
o reflectare elocventă a noilor condiții, a noilor posi
bilități, a noilor forțe care pot fi acum mobilizate cu 
succes. Este un aspect pe care-l surprinsese încă G. 
Călinescu, care în timpul memorabilelor sale „Călăto
rii de studii", făcea observații despre estetica edilitara, 
rectificată prin munca și ambiția localnicilor de a-și 
înfrumuseța locurile de baștină : „Hirlăul cel mizeros 
a debenit curat. Maghernițele cad jos, se paveaza. (...) 
Tg. Frumos e în adevăr frumos. Podul Iloaiei, o data 
un tirguleț murdar, acum e îngrijit".

Drumul spre noi trepte de civilizație pe care-l stra- 
bate țara — drum atit de elocvent conturat prin pre
zentarea marilor înfăptuiri ale cincinalului 1966—19/0 
— aduce intr-o zodie nouă orașele și satele noastre, 
tn această zodie, a înnoirii, a pășit și Tirgu-Frumos, 
devenit, precum atestă rezultatele unei înflăcărate 
competiții civice, un orășel care începe a-și merita 
numele- Petru VINTILA

scrierile ce configurează „moștenirea 
noastră cea mai bună" (cum caligrafia cu migală de cronicar Sadoveanu în „Laudă cărții") a înregistrat tiraje mari și formule grafice alese, o dovadă că prezența acestor cărți se înscrie în rațiunea de a fi a culturii noastre socialiste. Se tipărește mult din Emi- nescu, Creangă, Caragiale, Macedon- ski, Delavrancea, Rebreanu, Arghezi și alți autori de primă însemnătate, pentru că mesajul lor umanist, chemat la o nouă viață, fertilizează azi, ca niciodată, milioane de conștiințe, conturează convingeri etice, modelează opțiuni estetice. Scrierile clasicilor, investite cu o nouă funcționalitate in formarea conștiinței culturale a noilor generații, tirajele neîntîlnite niciodată în trecut ale acestora închid in limbajul sobru al cifrelor datele unui efort statornic, cu o amploare fără precedent. Un tezaur de nepieritoare frumuseți este explorat tot mai sistematic și mai multilateral, această activitate fiind o materializare vie, directă, concretă, a politicii culturale a partidului.Profilarea mai judicioasă a editurilor (între altele, înființarea Editurii „Ion Creangă", specializată în literatură pentru copii și a Editurii „Albatros" ce pune accentul pe cartea ce se adresează adolescentului și tînă- rului) a înlesnit receptarea și asimilarea operei clasicilor în funcție de anumiți factori obiectivi : vîrsta și pregătirea diferită
discernământul lui critic 
lecturilor sale.Dacă în formația unui tură matur cunoaștereaconstituie o prezență necesară, atît mai mult studiul clasicilor va 
reprezenta , pentru cititorul tinăr 
fundamentul, etalonul, punctul de 
referință al închegării viitoarelor ju
decăți de valoare. Sub acest aspect, rolul editurilor pentru copii și tineret în opera de răspîndire și popu-| larizare a patrimoniului clasic al literaturii apare ca o îndatorire deosebită.— Unei edituri ca a noastră — ne-a spus Petre Gh.eJ.mez, directorul Editurii „ALBATROS" — care se a- dresează unui cititor pe cale de a-și structura personalitatea, o viziune de ansamblu a fenomenului cultural i se impune ca o necesitate obiectivă. Or, o asemenea structurare ni se pare imposibilă fără clasici, a căror cunoaștere reprezintă un act cultul ral obligatoriu, o cale hotărîtoare pentru formarea la tinăr a gustului marilor valori. Asimilarea lor reprezintă garanția unui etalon valoric în judecarea operelor contemporane.Aparițiile ațjului 1970 în Editura „Albatros" răspund într-o bună măsură dezideratelor exprimate in a- ceastă opinie. Colecția „Lyceum" care si-a ciștigat prin aparițiile șale anterioare credit in ochii cititorului cc’le 18 titluri cităm :vechi și noi";

A trecut un an de la reorganizarea sistemului editorial, de la adin-, circa specializării și profilării e- diturilor. S-au înființat noi centre de producție editorială în localități cu veche, și remarcabilă tradiție culturală (la Iași, la Cluj),, s-aii- făcut pași importanți în înlăturarea unor modalități de lucru rigide și temporizatoare în favoarea unui spor de eficiență și dinamism. Noul context e- ditorial facilitează apariția și în
scrierea promptă în peisajul literar 
actual atit a operelor fundamentale 
ale culturii românești, tipărite și su
puse exegezei din perspectiva este
ticii marxist-leniniște, creatoare și 
științifice, cit și a literaturii pre
zentului.In anul care a trecut s-au Impus numeroase inițiative editoriale. în a- celași timp, a fost continuată pe o arie mai largă, acțiunea de valorificare a moștenirii culturale. Reeditarea sistematică a operelor aparținînd unor scriitori a căror viață și activitate literară s-a desfășurat în perioade diverse ale dezvoltării noastre sociale a l’ost conjugată cu o permanentă strădanie de a investiga datele condiționării dialectice a universului operelor de către epoca, ambianța culturală în care au fost zămislite, subliniindu-se cu fermitate analitică și estetică atit cotele de sus ale creației, cit și ezitările, neclaritățile ideologice, datorate influențelor și limitelor spirituale ale unor momente torială a păririi și a acelor 
aspirațiile și idealurile generațiilor",

scad . în ritm direct proporțional cu industrializarea. Iată de ce in lumea întreagă specialiștii, și nu numai ei, sini preocupați de problemele e- purării apelor și de problemele tehnologice da reutilizare a apelor epurate. Din impas sa poate ieși -deci pa această cale a tehnologiilor care permit recircularea apelor. Desigur că în fiecare țară există anumite posibilități. Dacă pentru viitor avem în vedere desalinizarea apelor mărilor și oceanelor, in prezent ne preocupă epurarea apelor reziduale industriale și orășenești.Pa baza unor cercetări personale, efectuate în ultimii 20 de ani, atit la Institutul politehnic din București cit și la Institutul de cercetări alimentare, am ajuns la cîteva' concluzii de interes mai larg.In primul rînd este necesar ca toată lumea să înțeleagă stringența moralei ecologice, a respectării relațiilor juste între om și mediul ambiant. Faptul că în R.F.G., spre exemplu, gradul de poluare a apelor a devenit alarmant, nu este numai o problemă a acestei țări, deoarece apele, ca și aerul, nu au granițe. Dunărea, pornind din Munții Pădurea Neagră, cară în Marea Neagră, tre- cînd prin'țara noastră, cantități imense de poluanți adunați din toate țările riverane.
(Continuare în pag. a VII-a)

Convorbire consemnată 
Elena MANTU

ne-am adresat tov. prof. dr. docent TUDOR IONESCU.
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CRAIOVA

Dezvoltarea uzinei de mașini
I

— In calitatea dv de 
cialist în problemele < 
clar și ca membru în 
organisme 
posibilități 
deți in problema poluării ape
lor ?

CRAIOVA (Corespondentul „Scînteii", N. Țuicu). Pe platforma industriei constructoare de mașini partea de răsărit orașului Craiova început lucrările pentru dezvoltarea și sistematizarea uzinei de mașini agricole „7 Noiembrie". Noul sector care se va eonstrui

din a cu
aici va cuprinde hală monobloc în prafață de 40000 mp.Prin realizarea importantelor investiții alocate, producția u- zinei „7 Noiembrie" va crește tn 1973 de trei ori. Capacitatea uzinei va ajunge la o producție anuală de 45 000 tone mașini gricole.

— Este un lucru stabilit că în orice tară din lume cantitățile de apă continentală sint constante. Spre exemplu, o țară în care — ipotetic — consumul ds apă în 1955 ar fi fost de 2,5 miliarde mc, consumă acum o cantitate mult sporită, pe măsura dezvoltării industriei. Ținînd seama de faptul că pentru o tonă de produse industriale se medie 15 mc apă, același caz ipotetic, spre exemplu, țara respectivă va avea un consum adică circa 5 miliarda mc/an. anul 2000 consumul de apă ar putea să depășească rezervele existente. Cauza ? Disponibilitățile
din trecut. Producția edi- anului 1970 în domeniul ti- răspîndirii operelor clasice, opere în care „se cuprind

a cititorului, 
și bogățiaom de cui- clasicilor cu

In pag. a 6-a
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• Progresele științei moderne 
impun RESTRUCTURAREA FUN
DAMENTALĂ A PREDĂRII ȘTIINȚE
LOR BIOLOGICE ÎN LICEU © lași 

SALON PLASTIC.

-

Dacă am concepe un județ exclusiv ca pe o entitate geografică — înjghebare de contururi pe o hartă ne-am putea mărgini la o clasică definiție de manual : „Situat in centrul Transilvaniei, in partea de nord-est a țării, județul Cluj se învecinează la nord..." etc. etc. Dar un județ e o realitate umană vie, dinamică, fremătătoare, o înmănunchere de destine omenești, de forțe și capacități contopite in a- celași șuvoi energetic sub impulsul politicii de larg suflu transformator si înnoitor a Partidului Comunist Român.Privit intr-o asemenea lumină, județul care face obiectul acestor pagini, posedă un ic caracteristici ce-i

determină, reunite, o anume fizionomie specifica : în primul rînd, c un județ cu solide temelii industriale ; in al doilea rînd, c un focar de cultură cu largă arie de iradiere.Raportată la aceste premise definitorii, traiectoria apare cu atit mai spectaculoasă : căci, in lot ce s-a realizat aici, s-a purces de la o treaptă apreciabilă de înfăptuiri existente. De aceea, JUDEJUL CLUJ ILUSTREAZĂ, POATE MAI ELOCVENT CA ORICARE ALTUL - IN CONTEXTUL PROPĂȘIRII i'L- TUIîOR JUDEȚELOR - IMPRESIONANTUL FLUX DE ENERGII DECLANȘAT DE COMPETIȚIA AU- TODEPĂȘIIIII.
IN PAGINILE 4 Șl 5

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIFelicitările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătoririi celei de-a 12-a aniversări a proclamării Republicii Africa Centrală reprezintă un gest pe care atît eu, cit și întregul popor centrafrican il apreciem din adîncul inimii.îmi exprim dorința de a vedea întărindu-se, pe zi ce trece, legăturile de prietenie și cooperare care există între țările noastre în vederea inei tot mai bune înțelegeri între popoarele noastre.Vă rog să primiți mulțumirile cele mai sincere care vi le adresez în numele poporului meu al meu personal.Cu cea mai înaltă considerație.

General JEAN BEDEL BOKASSA
Președintele Republicii Africa Centrală

tinăr, concretizează in ale anului trecut (din care N. Filimon — „CiocoiiB. Delevrancea — „Teatru". N. lor-
loan ADAM 
Dana TUDOR

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Precizări
la culoarea afei

în cooperația meșteșugărească

dreptul de
Rodico SERBAN

Nicută TÂNASE

Dumitru M1NCULESCUO treabă făcutăpe jumătate
Vă rog, două sticle cu

Fumul

de concediu de o-
trecut

Mihai IONESCU

534/1966), scrisorile.

Tragerea tombolei 
va avea loc anul

metodologiei de tarifare : unitățile dispoziție pentru di-de aceea a piciorului, foarte flexibile. Firește, ele au fost

ce ?
mă primește Bor- 

Căciulata ori Eforie

acestei meto-

joi 28 ianuarie

aștept rezultatul

— Care pește ?
Și tovarășul Barbu zice 

că interlocutorul său, îna
inte de a se face gestionar, 
era om sănătos,

bucăți. Ce însă cu s

de hal sesizat, a făcut satisfa- îndrep- cetățenilor.

S-au rupt 
cîteva picioare 

de la scaun

avea și de deser- clientul.

Pe urmele unei scrisori

coerent și 
cu scaun la cap. Comerțul 
condiționat, cică, i-ar fi 
rupt cîteva picioare de la 
scaun. Săracu I

asupra care le abateri, cutive populare controla

fumul 
din 

Vișan

.. Șireturi 
de pantofi nu-ți vind pînă 
nu te decizi asupra cisme- 
lor.

coșul 
și coșarul

a trimis direct in- criticate , respectiv cu rezoluția mă-

„Referitor ia ancheta intitulată : „Cind controlul de calitate... coase cu ață aibă" — se arată în scrisoarea semnată de directorul general al Direc-

tractărilor anterioare ; chiar dacă unele dintre ele au mai fost solicitate și acum de reprezentanții comerțului, contribuția lor la realizarea unei oferte minimă.

să se descurce cum o putea".Concluzia autorului scrisorii, pe lingă faptul că este confirmată de realitate, exprimă o situație care vizează o categorie destul de largă de cetățeni. Cu ceea ce se va vinde în acest an, numărul posesorilor de sobe de încălzit cu combustibil lichid va depăși cifra de 80 000, urmînd ca peste puțin timp să se ajungă la o desfacere anuală de peste 70 000 bucăți. Ce se întîmplă soriile ?— Noi executa,

atenția 
acest 

filării 
fiului . ______ _____  Dacă o

trimită adeverința 
anul 2835 la ce o 

7«

diilor este absolut necesară ; de reținut însă că sobele se vînd de aproape 2 ani — n. n.). Dar am început oricum tratativele cu producătorii, incit sperăm ca pînă la sfîrșitul trimestrului in curs să ajungem ta o soluție.La cele declarate de interlocutori, orice comentariu este, credem, de prisos. Ne aflăm in fața unui caz tipic de tratare birocratică a cerințelor cetățenești, fapt pentru care solicităm intervenția factorilor responsabili.

Combinatului și tricotaje luat o serie tehnice : a)

ției generale de Îndrumare și urmărire a producției din M.I.U. — a- părută în ziarul „Scînteia" nr. 8601 din 8 noiembrie 1970, vă informăm urmă-

In momentul încredințam aceste rin-

variate este

in care tiparului duri, am fost anunțați de reprezentanții cooperației meșteșugărești din Capitală că, printr-unul din magazinele sale de prezentare, au fost puse în vinzare pompe pentru lichide. Așadar, unprim pas s-a făcut Pe cind următorul, șicine-1 va face ?

foarte solicitate, de mai toate Întreprinderile comerciale. I.C.H.T.I.- Botoșani preferă însă modelul vechi (nr. 60 196), mai rigid. De ce ? Greu de explicat. în colecția Combinatului nr. 2 București au fost admirați pantofii pentru femei, confecționați din piele sau din lac șifonat, foarte la modă, in momentul de față. I.C.R.T.I.-Iași nu a comandat nici unul dintre modelele amintite. Insistă, în schimb, să obțină trei dintre- modelele vechi de pantofi (nr. 834. 983 și 1 716), scoase de mult din producție. Același dezechilibru, în defavoarea noului, se face simțit în contractele încheiate de acest combinat cu I.C.R.T.I.-Craiova, Botoșani ș. a. Anumite modele au fost cerute de unele baze, în cantități atît de mici, incit apariția lor in magazine va trece neobservată. Cum își motivează merceologii în cauză prudența exagerată? „La noi, în județ, nu merg modelele ultramoderne". afirmă ei, fără a argumenta de ce. „Asta s-a cerut anul trecut și asta nu s-a cerut" sună un alt principiu pe care își fundamentează dinșii contractele.Rezultatul ? Oferta la încălțăminte va prezenta o anume diversitate, e drept, dar ponderea modelelor noi nu va fi cea așteptată de cumpărători. Media ipotetică a numărului de perechi la un model a crescut, în final, de 4 ori, ajungînd la 20 000, căci din cele 4 000 de modele prezentate s-au contractat doar o mie. Deci, un sfert din cifra inițială. Povestea nu e nouă. La fiecare întîl- nire industrie-comerț, colecția cunoaște o evoluție asemănătoare. Am depănat-o, totuși, pentru , a demonstra că piedicile care stau în Calea pătrunderii, pe un front , mai larg, a creației de modele pînă la cumpărător — beneficiarul ei, de fapt — pot fi înlăturate. Mai întîi, prin alcătuirea de către fabrici a unor colecții de modele mai realiste — chiar dacă mai puțin spectaculoase — care să constituie un punct de sprijin ferm pentru discuțiile cu partenerii de comerț în al doilea rind. prin strădanie mai vizibilă a bazelor comerciale de a-și desemna reDrezentanți competenți. care să folosească, cu mai mult curaj, posibilitățile oferite prin stabilirea unor relații directe cu producătorii; și asta nu pentru a se eschiva de la promovarea a ceea ce este modern si nou. cum se mai întîmplă în unele cazuri, ci dimpotrivă, pentru a promova, cu precădere, ceea ce este mai original și mai îndrăzneț în creația fabricilor. Este oricum de preferat riscul de a-i „ne-1 mulțumi" pe cumpărători printr-o mare diversitate de modele, care să facă dificilă... alegerea celui mai potrivit 1

Un grup de salariațl ai 
întreprinderii de legume 
și fructe din Drăgășani mă 
întreabă intr-o scrisoare : 

de 2

Pe la mijlocul lunii decembrie, ziarul nostru a publicat un articol — intitulat „Incognito... la o- dihnă* — despre modul in care sînt primiți și tratați cetățenii sosiți in stațiunile Tușnad, Borsec și Slănic Moldova. Din răspunsurile pe care redacția le-a primit de la cei in cauză, rezultă că s-au luat măsuri pentru ca oaspeții să se simtă bine. întreprinderea bal- neo - climaterică Slănic Moldova ne înștiințează că neregulile semnalate în ce privește primirea și repartizarea in vile a pacienților. în funcție de vîrstă și diagnostic, precum și sincopele din activitatea centralelor termice au fost înlăturate. Și în răspunsul Consiliului popular județean Harghita ni se dau asigurări asemănătoare in ce privește ospitalitatea stațiunii Tușnad : „Aspectele semnalate au fost analizate de comitetul de direcție cu delegatul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Harghita. Pentru remedierea deficiențelor, s-au luat măsuri". Se a- rată apoi că cel vinovați de indiferență și neglijență față de oaspeți au fost sancționați ; s-au dat indicații pentru stricta respectare a condițiilor de confort prevăzute în lege, pentru menținerea ordinii și curățeniei în sălile de mese, „Pentru îmbunătățirea sistemului
A doua : Printre mase „in cursă' destule modele... mere nou-nouțe, puțin diferențiate cîteva exemple : „Partlzanul‘‘-Bacău

ce a plecat, fumul care ie
șea in cosă putea să fie tă
iat și cu fierăstrăul, așa de 
dens era. Femeia a recla
mat la cooperativa „Coșe- 
ritul" și,... fum. Iese in con
tinuare fum, dar nu din co
șar...

...„Cu dric la poartă.
Și cai mascați..."
Ce vină o avea in poves

tea asta Ecaterina, să mor 
dacă știu.

putea spus reprezentanții producătorilor (industria locală și cooperația meșteșugărească), numai că pînă în momentul de față nu ara primit o cerere din partea comerțului.— Mai sînt de rezolvat o serie de probleme cu pompierii, a venit răspunsul comerțului. (Intr-adevăr, stabilirea unor măsuri de prevenire a incen-

servire Nu servicii noi. cerere mai refuzate pe tarif pentru pină cind propunerea de tarif înaintată de responsabilul unității era avizată de cooperativă. Prin simplificarea s-a reușit și un alt lucru de deservire vor avea Ia un cîmp larg de acțiune

în. mal multe rlnduri, ziarul nostru a formulat o serie de critici la adresa sistemului de stabilire a tarifelor în unitățile prestatoare de servicii, aparținînd cooperației meșteșugărești. Recent, U.C.E.C.O.M. ne-a comunicat a- doptarea unei noi metodologii de tarifare. în urma unei discuții purtate la direcția de specialitate a U.C.E.C.O.M. sintem în mă- informăm opinia publică conținutului

toarele : după tntilnirca avută cu reprezentan(ii comerțului, ai ziarului „Scînteia" și Inspectoratului de Stat pentru controlul calității mărfurilor, conducerea ~ de confecții București a de măsuri reexaminarea modului de lucru și gradului de exigență a celor însărcinați să aplice ștampile de control tehnic de calitate ; b) în cursul lunii noiembrie 1970 s-a procedat la examinarea cunoștințelor teoretice și practice ale controlorilor de calitate, în vederea atestării acestora de către I.G.S., cel necorespunzători urmînd a fi inlocuiți ; c) pentru ca munca de control să aibă un cit mai pronunțat caracter preventiv, s-a reorganizat controlul documentației tehnice, controlul materiilor prime și al materialelor, s-a întărit controlul la unele o- perații cheie din procesul de producție și s-a reorganizat autoreccpția calitativă a produselor, care s-a extins și asupra modului de marcare, depozitare și transport ; d) s-au

responsabilul va stabili — în numele cooperativei de care aparține — prețul sau tariful pentru produsul sau serviciul prestat. Noul sistem este rezultatul unor neepsități practice, el reușind — după părerea interlocutorilor noștri — să pună capăt unor anomalii cu care populația era confruntată pînă acum In centrele de de- o dată produse sau precum și cele cu o puțin frecventă, erau motivul că nu există ele sau erau amînate

vin.
— Peștele în ce-l
— Care pește ?
— Congelat ! Și 

coș pentru banane.
— Care banane ?
— D-ale curbate.

au dreptul să și tarife pînă valorice pe o- lucrări de reia executări de de servicii — la confecționări de produse — 250 Iei. întrucît noua metodologie este avizată experimental, la sfirșitul celor șase luni de a- plicare se va întocmi, la nivelul U.C.E.C.O.M., o sinteză privind rezultatele obținute, în funcție de care se vor aduce eventuale îmbunătățiri.

Scrisoarea lui Petre Ra
domir, nu știu de ce, am 
citit-o fredonind melodia 
„Ecaterino vedea-te-aș 
moartă". Petre Radomir este 
paznic la un canton pasto
ral din comuna Racovița- 
Vilcea. Are 4 cai in primi
re și de cinci ani nu be
neficiază 
dihnă.

— De
— Păi 

secul, 
Nord cu 4 cai 7

— Dar de ce trebuie să te 
duci cu 4 cai, nu ai valize ?

— Am valize, dar ce fac 
cu caii pe care îi am in pri
mire ?

— Măi omule, ce legătu
ră au caii cu concediul du- 
mitale 7

— Păi, șefii mei îmi zic : 
„Petre, ești programat să 
pleci in concediu, du-te, 
este dreptul tău, dar iei și 
caii cu tine, că nu avem 
fonduri să plătim înlocui
tor care să vadă de ei..." 
Șt nu mai plec in concediu 
de odihnă pentru că nu mă 
lasă inima să las caii sin
guri

cer- de către cei faptelor Este un bază în raportu- instituție principiu nimănui

i se comunică : „...Am pri
mit cererea dvs. și urmează 
să fie rezolvată în ordinea 
înregistrării..."

In anul 1971, același Mi
hai A. Popescu, din ace
lași Mehedinți, cu scri
soarea nr. 51 380 ne scrie 
nouă : „...Au trecut 4 ani 
de cind aștept acea adeve
rință și văd că nici vorbă 
să sosească. Vă rog fru
mos, atrageți dv. 
celor in cauză că 
act este neepsar 
pensiei mele, nu a 
sau nepotului meu. 
să-mi t ' 
prin 
să-mi mai folosească

Tovarășe Popescu, v-ați 
supăra dacă v-aș aduce eu 
adeverința prin toamna a- 
nului 2836 ? Dacă nu, vă 
rog să-mi dați un telefon 
prin anul 2510, dar mai spre 
seară.

sură săasupra dologii.Daci stabili numai dnul cooperației și din afari în urma aplicării măsurilor adoptate acest drept îl voi responsabilii unităților vire. Prin înțelegere cu
pînă acumprețuri și tarife revenea anumitor organe din ca- ei,

activitatea I.C.M. 5, din subordinea Direcției generale de con- strucții-montaj. Tov. Constantin Voicules- cu, director tehnic al D.G.C.M., scrisoarea < treprinderii de cetățeni, I.C.M. ' „Analizați, luați suri de urgență".Tocmai prevenirea unor asemenea situații — care, în treacăt fie spus, nu sînt lipsite de precedent în practica unor organisme din subordinea Consiliului popular al municipiului București — a avut redacția in vedere atunci cind a îndrumat sesizarea către vicepreședintele de resort al C.P.M.B. Practica pasării scrisorilor către cei criticați nu rămîne fără consecințe negative : se întîrzie rezolvarea sesizărilor, se tărăgănează aplicarea măsurilor necesare, se diminuează simțul de răspundere al celor chemați să rezolve o- perativ reclamațiile îndreptățite ale cetățenilor.

Ion Barbu, din comuna 
Șotrile-Prahova, zice că a 
intrat la cooperativa de 
consum din comună și a 
zis :

I-a luat 75 de lei, s-a 
urcat pe acoperiș, a cîntat 
„Hai coșar, coșar" și, după

Scuturați vă rog plicul ți 
o să mai găsiți ceva.

Am scuturat plicul și. 
într-adevăr, am găsit bile
tele de tombolă cu nr. 
2 910, 2 911, 2 912, 2 986,
2 988... Și explicația că la 
avansul din 16 ianuarie 
1971 salariaților de la a- 
ceastă întreprindere li s-a 
oprit cite 10 lei pentru 
participarea la tombola 
„Culesul viilor", din 2 oc
tombrie 1970.

Abia 
tragerii.

O scrisoare sosită recent la redacție ne-a reținut in mod deosebit atenția. Spicuim din cuprins : „De cîți- va ani comerțul vinde sobe de încălzit cu combustibil lichid, produse la Satu-Măre. Dacă cumpărarea sobei a produs o mare bucurie în familia mea, apoi asigurarea combustibilului este o problemă Zilnic trebuie să merg cu bidonul de gaz la magazin, pentru că un butoi sau un alt recipient mai mare, de păstrat combustibilul, nu am găsit. Cîțiva vecini ai mei și-au procurat, totuși. butoaie, dar nici ei nu sînt prea mulțumiți: neavînd de unde cumpăra pompe, trag gazul sau motorina cu furtunul. îmi vine greu să cred că niște recipienți. și pompe nu se pot produce, numai că. am impresia, nimeni nu s-a ocupat de acest lucru. S-au pus In vinzare sobele și cetățeanul a fost lăsat

— Ce faci in ziua 
octombrie 1970 ?
- 1970 7 Nu 1971 7
— Nu domnule, 

Dacă nu ai ce face. !a noi la Drăgășani, 
.organizează tragerea la 
tombola „Culesul viilor".

— Sinteți cu un calendar In urmă, ori...
— Nu sintem cu un ca

lendar in urmă și nici...

în concediu 
de odihnă cu 4 cai

In anul 1967, Mihai A. 
Popescu, din comuna Tim- 
na-Mehedinți, roagă arhiva 
generală a Ministerului Să
nătății și Prevederilor So
ciale, să-i trimită o adeve
rință de vechime. (Este 
vorba de vreo trei ani pe 
care i-a lucrat la S.T.B.). 
După cîteva zile, primește 
adresa nr 24684 din 23 oc
tombrie 1967, prin care i se 
cojnunică : „...Am primit
cererea dv. și urmează să

multe. „Ce vină avem dacă merceologii nu aleg mai multe modela dintre cele noi" — se întreabă reprezentanții fabricilor. „S-avem iertare — le întoarce vorba comerțul, E adevărat că se prezintă multe modele, dar cind vine ceasul definitivării contractelor, fabricile retrag, model după model, din colecție. sub diferite pretexte".Care este adevărul ? Am urmărit destinul ultimei colecții de modele, prezentate de combinatele de încălțăminte, în vederea încheierii contractelor cu comerțul, pentru semestrul în curs. S-au prezentat, inițial, aproape 4 000 de modele. O ’cifră impresionantă. în ipoteza că toate acestea ar fi intrat in producția de serie, varietatea ar fi fost intr-adevăr asigurată, revenind, în medie, cam 5 000 de perechi la un model. Dar ipoteza nu s-a realizat ; am asistat, in schimb, la o substanțială subțiere a respectivei colecții. Ce anume a determinat un asemenea proces ? Cauzele sînt mai multe. Ne-arn oprit doar asupra cîtorva, care ni s-au părut mai importante :Prima : Din 4 000 de modele, circa 1 000 au mai fost, în mod declarat, oferite și cu prilejul con-

versificarea gamei sortimentale de produse șl a serviciilor prestate, mult discutata barieră a prețurilor fiind astfel înlăturată Se cuvine să menționăm că elabo, rarea și avizarea noii metodologii este rezultatul unor consultări largi în rîndul specialiștilor, al unor analize și sondaje practice privind oportunitatea lărgirii competențelor în sectorul de prețuri și tarife.Sistemul despre care discutăm — elaborat în conformitate cu prevederile H.C.M. 491/1968 și avizat de Comitetul de Stat pentru Prețuri — se aplică deocamdată experimental, pe o perioadă de șase luni (pînă la 1 iulie 1971), în orașele de reședință ale județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, . Satu-Mare, Sibiu. Suceava, Timiș și în municipiul București. Practic, în cadrul fiecărui județ, Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești va sta- bili un tarif orar, pe gen de activități, tarif care se va afișa, vizibil, în unități. Cînd cetățeanul se va prezenta cu o lucrare, responsabilul va determina — prin înțelegere cu clientul — durata de execuție, durată pe care o va înmulți cu tariful orar. Suma rezultată va reprezenta plata manoperei. La ea se adaugă — dacă este cazul — valoarea materialelor întrebuințate, obținîndu-se astfel costul total pentru care se va întocmi bonul de plată. Metodologia adoptată, pe lingă faptul că este deosebit de simplă, urmărește să întrețină o emulație continuă între unități, în scopul atragerii clienților prin lucrări ieftine, de bună calitate și executate într-un termen cît mai scurt.Dreptul responsabililor de unități de a stabili prețuri și tarife cuprinde produse, lucrări și prestări de servicii noi din domeniul comenzilor speciale, izolate și în- tîmplătoare, precum și reparațiile pentru care nu există tarife sau prețuri stabilite. De reținut că prețurile și tarifele în vigoare la data aplicării noii metodologii vor rămîne în continuare valabile, urmînd ca numai la lucrările noi, ce vor fj solicitate de acum înainte de cetățeni, să se aplice prevederile sistemului în discuție. Ramurile la care se referă noua metodologie sînt : prelucrarea metalelor, lemn-mobilă și marochină- rie. Potrivit prevederilor avizului Comitetului de Stat pentru Prețuri, responsabilii stabilească prețuri la anumite limite biect-comandă : la parații — 100 lei, lucrări și prestări 200 lei,

3 000, ră- strecurat rebotezate, cu nu- sau variante prea între ele. Iată întreprinderea a prezentat peste 200 de modele de sandale pentru bărbați și copii ; s-au contractat însă doar vreo 30, singurele inedite ; celelalte, erau ipostaze nereușite ale sandalei cunoscute de public sub denumirea de „Lido", de acum vreo cîțiva ani. Fabrica „Li- bertatea“-Arad practică alt „sistem" de înmulțire artificială a numărului de modele raportate : se creează același model, executat din piele, dar și din înlocuitori, sub nume diferite... (Pentru a nu se trage concluzia că asemenea practici și „sisteme" au constituit metoda generală de lucru a combinatelor de specialitate, e bine să arătăm că numeroase creații cu adevărat valoroase s-au bucurat de succes. Și nu întîmplător. Combinatul de pielărie și încălțăminte de la Cluj, de pildă, a adus noutăți nu numai de suprafață, ci chiar de structură, a încălțămintei : piei noi pentru fețe, formate noi de calapoade, atît pentru adulți cît și pentru copii ; o nouă talpă matrițată, din. cauciuc., Combinatul nr. 2 din București a creat o încălțăminte pentru adolescenți judicios gindită, echilibrată, a cărei destinație este bine definită chiar prin concepție). A treia : Unele modele cu adevărat noi — a căror apariție în magazine ar fi îmbogățit oferta la anumite categorii de încălțăminte unde se simțea mai mult nevoia unui reviriment — au rămas pe dinafară contractelor încheiate : 15 modelede pantofi bărbătești propuse de „Clujana". însumind 96 000 de perechi doar în primul semestru al anului 1971. nu se pot livra : făc’n- du-.și mai bine socotelile, fabrica constată că nu are capacitatea necesară. Cazul nu este unic. Multe modele, mult admirate, nu au făcut decît „figurație" în colecție, știin- du-se de la bun început că nu sînt asigurate condiții pentru fabricarea lor în serie 1
A patra : Lipsa de receptivitate a merceologilor, reprezentanți. ai unor baze comerciale este, de asemenea, una dintre cauzele diminuării simțitoare a varietății inițiale de modele. „Clujana"; de exemplu, a oferit un nou tip pentru ghetute de copii, de o formă asimetrică, apropiată mol.

„De mai bine de trei săptămîni alerg, cu banii în mină, de Ia un magazin la altul, pentru o pereche de ghete călduroase de iarnă. Mărfuri există. Dar modele sînt puține și nu ai de unde alege" — ne scrie Gheorghe Deaș, din Tg. Mureș. Li- lianei Monea. din București, i-au trebuit cîteva luni pentru a găsi o pereche de cizmulițe „după gust", cum se exprimă dînsa în scrisoarea adresată redacției. Vinovată pentru această alergătură nu este aprovizionarea cantitativă a magazinelor ; după cum se poate constata, rafturile lor. sînt pline. Dar modelul de pantofi care-ți place și care-ți vine bine îl găsești mai greu, varietatea redusă a ofertei fiind cauza principală. a căutărilor infructuoase.Care sînt cauzele monotoniei în oferta de încălțăminte ? Să fi secat izvorul inspirației creatorilor de modeie din fabricile de încălțăminte ? Nicidecum. Expozițiile care se organizează, de două ori pe an, cu prilejul contractărilor, sînt adevărate demonstrații de virtuozitate profesională și informare „la zi", în materie de modă, de fantezie și bun gust. Ce se întîmplă însă cu aceste modele. în drumul lor spre cumpărător ? Explicații am primit

necesare depanării radioreceptoarelor și televizoarelor în post-garanție, vă anunțăm că s-au lichidat restanțele existente, cu excepția transformatoarelor ieșire linii pentru televizoare. Sperăm, se arată în continuarea răspunsului, că în scurt timp aprovizionarea cu miezuri de ferită va intra in normal și vom lichida astfel și această restanță.în încheiere, după ee se mulțumește pentru sprijinul acordat, sintem asigurați că uzina „Electronica" va lua pe viitor măsurile necesare in vederea asigurării pieselor de schimb necesare întreținerii aparatelor pe care ie execută.

deficiențe, că și azi subsolul, scările, garajele se prezintă intr-un hal fără și că, deși O.C.L.P.P. nu nimic pentru a ce solicitările tățite aleCum necum, pînă la urmă scrisoarea a fost încredințată pentru soluționare tov. Gheorghe Melinte, directorul O.C.L.P.P. După aproape trei luni, redacția este din nou sesizată că O.C.L.P.P. „omite, și nu întîmplător, să clarifice cele semnalate de noi — ne scriu cei în cauză — deoarece anchetarea situației a fost încredințată unor persoane din cadrul serviciului criticat (serviciul de ur- mărire-recepție). în ce privește criticile la a- dre.sa constructorului (I.C.M. 5), O.C.L.P.P. ne-a răspuns că nu este competent să le aprecieze". Firește, oficiul nu era competent să facă o asemenea apreciere, după cum nu era îndrituit nici să cerceteze și să dea răspuns în legătură cu observațiile critice făcute de locatari la adresa sa. în scrisoare era vizată și

Referitor la articolul „Garanția — cine o garantează ?“, uzina „E- lectronica" ne comunică, sub semnătura directorului general ing. C. Faur : „Problemele tratate în ziar au fost analizate cu multă atenție, luîndu-se măsuri operative pentru lichidarea restanțelor e- xistente în livrarea pieselor de schimb contractate cu unitățile cooperației meșteșugărești. Pentru depanarea în perioada de garanție a televizoarelor pe care le producem — cu toate greutățile ce au intervenit în aprovizionarea materială — am livrat integral cantitățile contractate. li- chidînd toate restanțele.în ceea ce privește livrarea pieselor de schimb

Normele legale privind rezolvarea, de către autorități, a scrisorilor primite de la cetățeni interzic cetarea, <’ reclamați, semnalate, principiu de desfășurarea rilor dintre și cetățean, de la care nu-i este îngăduit să se abată. Unele sesizări primite la redacție ne semnalează însă că, pe alocuri, se încalcă dispozițiile e- xistente (in speță, ale Decretului pasîndu-se din mină în mină, pe cale ierarhică, pînă la cei criticați.La 4 noiembrie 1970, redacția a înaintat Consiliului popular al municipiului București, în atenția vicepreședintelui de resort, o sesizare a locatarilor blocului 18-19 din str. Pajurei nr. 22 A', în care se semnalau, printre altele : o predare fictivă a blocului neterminat Către O.C.L.P.P., insistențele beneficiarilor de apartamente del a se prelua locuințe bine finisate, faptul că ele prezintă foarte multe

fie rezolvată in, ordinea în
registrării".

In anul 1968, același Mi
hai A. Popescu, din aceeași 
comună și același Mehe
dinți, roagă fi oficiul de e- 
vidență a documentelor de 
asigurare din Ministerul 
Muncii să rezolve problema 
sus-amintită. După cîteva 
zile, primește adresa 38226 
din 28 august 1968, prin care

făcut analize și aprecieri de calitate în fiecare secție de producție, cu participarea creatorului, constructorului, executantului și a controlului, sub conducerea directorului tehnic și a ingincrului- șef ; cu această ocazie s-au introdus in procesul tehnologic unele operații calitative care să asigure o calitate Îmbunătățită.în privința dreptului de control al beneficiarului nu au existat divergențe de păreri, iar suspendarea controlului în fabrică s-a făcut de comun acord cu comerțul, pentru lipsă de eficacitate și lichidarea paralelismului, întrucît a- celeași produse mai erau controlate incă o dată la baze. în prezent, și produsele destinate fondului pieței sînt supuse controlului organelor specializate ale I.G.S., constituind o garanție în plus că a- ceste produse vor întruni condițiile calitative și vor corespunde gustului cumpărătorilor". Apreciind măsurile întreprinse la a- devărata lor valoare, menționăm că cea mai bună verificare a calității produselor este mulțumirea cumpărătorilor 1

La început, 
ieșea in casă 
Alexandrinei 
București, strada Ziduri 40, 
putea fi tăiat cu cuțitul, 
dacă nu chiar cu un bri
ceag cu o singură limbă. 
Nemaiavînd chef de tăiat 
fumul cu cuțitul, s-a dus la 
cooperativa „Coșeritul" din 
Șos. Colentina 282, a plătit 
50 de lei și i s-a trimis un 
coșar acasă. Coșarul s-a 
uitat la coș, la sobă, la „be
neficiara" fumului și a zis :

— Cu 120 de lei ți-l cu
răț mai bine decît „Nufă
rul".

de acordare a tratamentului balnear, comitetul de direcție a dispus mutarea cabinetelor medicale in policlinică ; s-au înlăturat astfel deficiențele semnalate la obținerea formelor de tratament. Prin măsurile luate s-a rezolvat și încălzirea policlinii. Pentru a- nul 1971 s-a prevăzut în planul de reparații executarea unor lucrări la policlinica stațiunii" — se spune, în continuare.Referitor la același articol, am primit recent un răspuns și țdin partea CSEAL. După ce se enu- meră acțiunile concrete, întreprinse în stațiunile amintite, pentru remedierea lipsurilor semnalate, se menționează : „Conținutul articolului a fost prelucrat cu întreg colectivul de salariați de la întreprinderile balneo- climatice vizate și din alte întreprinderi, atră- gîndu-se atenția conducerii unităților, șefilor de sectoare și personalului care are legături directe cu cei ce vin în stațiuni, neajunsurilor pe creează astfel de Comitetele exe- ale consiliilor județene vor mai îndeaproape activitatea acestor întreprinderi in vederea asigurării unei bune deserviri a celor ce își petrec concediul de odihnă sau vin Ia tratament în stațiunile balneo-climatice".
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rează la Sibiu

O nouă și modernă 
uzină se prefigu-

în cadrul activităților industriale din municipiul Sibiu, un loc important ocupă colectivul de la uzina de reparații, unitate aparținînd Ministerului Agriculturii, Industriei alimentare, Silviculturii și apelor. Volumul producției realizate aici a înregistrat an de an sporuri și diversificare, calitatea pe fluxul tehnologic a lucrărilor efectuate s-a îmbunătățit, a crescut productivitatea muncii. într-un anumit fel, ne informa directorul uzinei, ing. Traian Mărginean, unitatea este singura în țară specializată în reparații de motocompresoare de diferite tipuri, aici fiind aduse pentru reparații și motoarele cu ardere internă avi nd puteri pînă Ia 80 C.P.în ultimii doi ani. colectivul uzinei a trecut la fabricarea unor repere și piese de schimb necesare pentru echipamentul de recoltat ierboase și pentru alte mașini agricole, urmînd ca în viitor să se mai execute repere și piese și pentru utilajele folosite în silvicultură. Au început să se producă, de asemenea, subansamble și ansamble pentru instalațiile ’ și agregatele de irigare, subansamble și repere pentru mijloacele mecanice de tuns oi etc.în . contextul preocupărilor care să contribuie la obținerea și pe mai departe a unei eficiențe economice cît mai ridicate, specialiștii uzinei au asimilat și introdus în fabricație noi sortimente de produse, piese de schimb și repere solicitate de către unitățile din agricultură și alți beneficiari. De asemenea, la cererea cooperativelor agricole de producție, specialiștii uzinei proiectează și montează sere și solare.în cursul actualului cincinal se prevede o importantă modernizare și dezvoltare a Uzinei de reparații din Sibiu. în acest scop, au fost alocate importante investiț.i, care se vor materializa în noi secții de producție, înzestrate cu mașini și utilaje de mare randament.
ÎA C. E. I. L FOCȘANI

Preocupare susținută pentru

calității producțieiîn ultimii ani, Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Focșani a cunoscut ritmuri înalte de creștere a producției sale. Concomitent cu diversificarea continuă a sortimentelor, colectivele din unitățile combinatului focșănean se preocupă permanent de creșterea calității acestora, pentru a fi tot mai competitive pe piața internă și externă. Acest fapt a făcut ca în anul trecut, 76 la sută din producția de mobilă realizată aici să fie solicitată și exportată în diverse■ țări. Atît sectoarele de exploatare, cît și unitățile prelucrătoare din cadrul combinatului au fost înzestrate cu noi mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, atîngindu-se indici înalți de valorificare complexă a masei lemnoase — (90 la sută la rășinoase, 72 la sută la stejar etc.).Dintre cele mai noi produse realizate la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani se numără dormitorul „Vrancea" (furniruit cu păr african și lustruit oglindă) și biblioteca „Vrancea* (compusă din două corpuri și furniruită cu nuc).în fotografie : vedere parțială a uneia din modernele unități ale Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani.

an.

ÎN JUDEȚUL BACĂU: un volum
amplu de lucrări, pentru care

au mai rămas 11 luni
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care ar „meargă multe de amena-

execuția de finisate în confort IV, obiective indus-

și la unele obiective in- astfel ca proporția pcefa- să ajungă în acest an sută din totalul volumului armat utilizat ; în același

de unire...

ESTE DECISIVĂ PENTRU

trăsura

anului 1975avem o1 350 000lei se

Radu MANOLIU
secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

A

Deva,mate- care

Cu doi ani 
Fabrica de

REALIZAREA IN TERMEN A INVESTIȚIILOR
în anul acesta, județul Bacău are de înfăptuit un volum de investiții de peste 1,8 miliarde lei, concretizat în realizarea unor obiective economice de maximă importanță pentru economia județului și chiar a țării. Este vorba de punerea în funcțiune, la întreaga capacitate, a Uzinei de vane din Bacău, începerea lucrărilor la Uzina de mașini-unelte din aceeași localitate, la Fabrica de plăci aglomerate din lemn de la Comănești, și altele. Realizarea la timp și în condiții de maximă eficiență economică a acestor obiective impune — după cum s-a subliniat in .expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut — revederea modului de planificare a investițiilor, în sensul de a nu mai începe nici o lucrare pină nu se prezintă nu numai proiectele și studiul tehnico-economic, ci și graficul în care să fie înscris termenul de începere, data terminării și cea a realizării parametrilor proiectați.Din experiența organizării lucrărilor de investiții în județul nostru, ne-am convins pe deplin de însemnătatea pregătirii temeinice, din toate punctele de vedere, a noilor investiții. Un exemplu concludent îl constituie șantierul Complexului hidrotehnic de la Valea Uzului, unde prima etapă a lucrărilor s-a realizat cu șase luni mai devreme, iar lucrările de investiții planificate pe 1971 au create toate condițiile pentru realizare, existînd posibilitatea ca etapa finală să se încheie cu cel puțin un an înainte de termen. Aici, organizației de construcții i s-a asigurat din vreme documentația, ea și-a amenajat o puternică bază tehnico-materială, și-a angajat forțele de care avea nevoie.Dar, pentru anul în curs situația nu este peste tot la fel de bună. Avem obiective ce trebuie puse în funcțiune, dar de a căror pregătire satisfăcătoare nu se poate vorbi încă. Și aceasta, datorită neasi- gurării în timp util a documentației tehnice, necunoașterii nivelului de fonduri valutare, necon- tractării utilajelor atît’din țară cit și din import. Pentru unele investiții, ca. de pildă, mărirea capacității la fenol și acetonă și la alcoolii grași din cadrul Grupului industrial de petrochimie din Borzești, nu sînt corelate termenele de punere în funcțiune cu cele de livrare a lor.Deși se prevedea ca ciarii de investiții săde studiile tehnico-economice pen-

tru lucrările noi pînă la începutul lunii septembrie și de documentația tehnică pînă Ia 1 decembrie 1970, aceasta nu s-a respectat și. drept urmare. întreprinderile de construcții au întîmpinat și întîmpină încă mari greutăți în încheierea contractelor economice pentru aprovizionarea cu utilaje și materiale, în organizarea șantierelor. Așa este cazul Uzinei de mașini-unelte din Bacău, care aparține de Centrala industrială de mașini-unelte din București, unde acum, la aproape o lună de la începerea noului an, nu există documentațiile necesare deschiderii șantierelor. Sprijinul ministerelor de resort pentru intensifi-

măr de locuințe, la construcții social- culturale ' ' dustriale, bricatelor la 74,5 la de betontimp se vor introduce oțeluri superioare în elementele portante de beton armat intr-un procent de 45 ta sută din cantitatea totală de oțel beton folosit, ceea ce va avea efecte pozitive asupra consumului de metal în construcții.Un rol important In reducerea costului investițiilor îl are buna organizare a șantierelor de construcție. Practica de pină acum a unităților noastre ne-a demonstrat că, în con-

• Un ac pentru 
cojocul 
basculantelor

carea elaborării documentațiilor în cazurile de față extrem de portant.In efortul organizațiilor de strucții pentru creșterea eficienței investițiilor, o atenție deosebită s-a acordat pînă acum în'județul nostru industrializării largi a lucrărilor șantiere. în acest scop, în anul a trecut s-a extins fabricate complet strucția de locuințe la realizarea altor triale și .social-culturale ; ș-au executat internate și locuințe din cofra- je plane metalice șl alte tipuri de prefabricate. Pe această bază, numai din proiectare s-a reușit să se reducă la aceste lucrări consumul de metal cu peste 400 tone, de ciment cu 300 tone și de lemn cu 400 mc. Pentru că posibilitățile în acest domeniu sînt deosebit de importante, comitetul județean de partid a indicat unităților de construcție să extindă utilizarea prefabricatelor la un mare nu-

dițiile în care nu am avut o bază de producție, spații de cazare și alte utilități, desfășurarea activității se făcea greoi, se foloseau irațional mijloacele de producție, lipsea forța de muncă. Un asemenea caz am avut în orașul Moinești. Prin crearea unei baze puternice de producție și amenajarea unui cămin cu cantină, s-a asigurat aici forța de muncă necesară, s-au realizat integral, anul trecut, sarcinile de plan.Se cuvine relevat, însă, că dacă această problemă este rezolvată pentru șantierele Trustului județean de construcții Bacău și pentru șantierele vechi, nu același lucru se poate spune despre platformele noi și, în mod deosebit, atunci cînd pe aceste platforme unitățile beneficiare aparțin mai multor centrale Industriale. în condițiile în care se cunosc obiectivele pe întreg cincinalul, ar fi necesar ca pe aceste platforme organizarea de șantier să fie făcută o singură dată și să fie chiar devansată, în așa fel ca celelalte întreprinderi beneficiare ce se amplasează pe platformă să contribuie numai cu o diferență mică pentru organizarea locală și nu pentru toată organizarea de la început. Normal ar fi ca proiectantul coordonator al platformei să aibă sarcina de a soluționa această problemă. Am să dau un exemplu : pe platforma industrială din sudul orașului Bacău se vor înălța trei obiective industriale, din care unul se apropie de sfîrșit. Organizarea de șantier trebuie dezafectată și mutată la viitoarele obiective. Avînd în vedere că la toate acestea proiectantul general este Institutul de proiectări pentru construcții de mașini, ar fi necesar să se realizeze o singură organizare de șantier pentru . toate obiectivele ce se vor construi aici.Pe linia creșterii eficienței ’economice a investițiilor, răspunderi mari revin întreprinderilor de construcții, cu deosebire în domeniul economi-

sirii resurselor materiale. Este de mult timpul ca pe fiecare șantier să se stabilească măsuri hotărite pentru a se pune capăt risipei de materiale în construcții. Pentru aceasta este necesar, în primul rînd, să se revadă consumurile specifice date prin normative, care sînt depășite. pierderile admise fiind destul de largi la foarte multe categorii de materiale. In al doilea rind este necesar să se introducă containeriza- rea tuturor materialelor ce urmează a fi folosite pe șantiere, nu numai a cimentului, unde s-a dobîndit o bună experiență. La această acțiune o contribuție deosebită poate să a- ducă industria republicană a materialelor de construcții, care trebuie să introducă și. să generalizeze soluții optime pentru eliminarea surselor de risipă din transportul și manipularea materialelor.în expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția asupra necesității reducerii ponderii construcțiilor în totalul investițiilor. In această problemă institutele de proiectare pot și trebuie să-și aducă partea cea mat mare de. contribuție. Alegerea celor mai bune soluții, montajul de utilaje în aer liber sau în construcții ușoare permit micșorarea simultană a costului construcțiilor. La acest efort, și unitățile de construcții trebuie să execute betoane și zidării în așa fel ca să nu mai fie necesară executarea de finisaje decît acolo unde procesul tehnologic solicită acest lucru. Pentru aceasta, încă de la elaborarea și avizarea documentației, trebuie să se elimine soluțiile greoaie, spațiile de producție supradimensionate etc. Or, mai sînt unii proiectanți — spre exemplu I.P.C.M. — care la dezvoltarea Uzinei de vane din Bacău, pentru a reduce partea de construcții și montaj, a trecut u- nele lucrări la structura de utilaj, revenind de 3—4 ori mai scumpe. Evident, aceasta este o cale greșită care nu asigură creșterea eficienței investițiilor, ci duce Ia cheltuirea inutilă a unor fonduri de investiții. Tot aici s-au prevăzut soluții care, în loc să micșoreze strucțiilor, au dus la tului lucrărilor..In această direcție mai pot da multe — răspunderi deosebite revin organelor Băncii de Investiții, care nu trebuie să accepte cu ușurință finanțarea unor lucrări care duc la scumpirea construcțiilor. E drept că, in anul trecut, sucursala județeană Bacău a Băncii de Investiții a redus din documentații investiții de circa 50 milioane lei, ce reprezentau lucrări care duceau la scumpirea investițiilor de bază, dar nu-i mai puțin adevărat că se putea face mult mai mult pe această linie.Acestea sînt doar cîteva dintre preocupările și problemele care condiționează realizarea planului de investiții pe acest an în județul Bacău și creșterea eficienței economice a investițiilor; Neîndoielnic, numai prin eliminarea deficiențelor existente în domeniul asigurării și fundamentării economice a documentațiilor tehnice, printr-o strîn- să conlucrare între constructori, proiectanți și beneficiari de investiții, prin elaborarea unor grafice de execuție realiste, cu termene riguros stabilite, munca pe șantiere se va desfășura în ritm intens, încît noile obiective să intre în funcțiune la termenele prevăzute și cu întregul lor potențial productiv.

In timp ce in ma
rea majoritate a în
treprinderilor noas
tre ritmul muncii in 
această lună de în
ceput de an 
deosebit de alert, 
lizindu-se in 
decade însemnate
tități de produse peste 
prevederi, trei uzine 
constructoare de ma
șini au înregistrat la 
același șortiment — 
remorci basculante — 
o nerealizare de 425 
bucăți. Cauzele ? Iată ce rezultă din informările statistice operative : Uzina mecani
că din Mîrșa nu a 
primit ridicătoarele hi
draulice de la Uzina 
mecanică din Cugir, 
astfel că mai bine de 
jumătate din remorcile 
tip R.M. 4 nu pot fi 
expediate, incurcînd 
munca în secțiile de 
fabricație ; uzinei „7 
Noiembrie" din Cra
iova i-au sosit abia la 
20 ianuarie, în loc de 
4 ianuarie, 8 tone de 
oțel cornier de la Baza 
nr. 4 din Oradea a 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini ; în sfîrșit, uzina 
„1 Mai" din Ploiești a 
primit cu întîrziere 
punțile din spate (ne-

livrate de Uzina de 
utilaj petrolier din 
Tirgoviște), anvelopele 
(de la uzina „Danu
biana" din Capitală) 
și semigențile (de la 
uzina „Autobuzul" din 
București).

Prin urmare, în 
toate aceste cazuri, 
neindeplinirea planu
lui are același motiv : 
nerespectarea semnă
turii de pe contracte
le economice încheiate 
cu unitățile furnizoa
re de materiale, piese 
și subansamble. La 
rîndul lor, uzinele con
structoare de remorci 
basculante au fost 
puse în imposibilitate 
de a-și respecta obli
gațiile contractuale 
față de beneficiarii 
lor. O reacție în lanț 
din care au de păgu
bit toate unitățile în 
cauză, economia națio
nală în ansamblu. Și 
aceasta pentru că unii 
au memoria scurtă.

Un ac pentru co
jocul furnizorilor ui
tuci există : legea con
tractelor economice, 
care prevede sanc
țiuni exprese pentru 
încălcarea termenelor 
de livrare. Sîntem cu
rioși să vedem cît de 
tare va înțepa el!

• Cum cresc porcii 
in cutii de sardele ?Cooperativa agricolă Perieni, județul Vaslui, are o crescătorie cu 400 de porci. Acest sector dă mare bătaie de cap consiliului de conducere al cooperativei. deoarece condițiile de întreținere sînt cu totul necorespunzătoare. Efectul : numai în anul trecut au murit 63 de porci. ..Și nu avem deloc certitudinea că. în asemenea situație, nu vor mal pieri și alții, ne spune inginera șefă a cooperativei. Valentina Eșanu. Apa necesară o aducem cu sacaua, de. la circa 2 km distanță. In cursul iernii, uneori apa îngheață, iar vara fîntînile seacă. Adăposturile sînt foarte aglomerate, in spațiul pe care îl avem putem crește circa 180

de porci, în nici un caz 400“.— Ce soluție propuneți ? am întrebat-o pe tovarășa ingineră Eșanu. „Poate ar fi bine să reducem efectivul". La această soluție se gîndesc de mult timp și specialiștii direcției agricole. Iată și răspunsul directorului direcției a- gricole județene, ing. Gheorghe Comoro : „Vom studia cazul semnalat pentru a reduce — eventual — e- fectivul la 150—200 capete". Studiați. tovarăși, studiați — dar ceva mai repejor, căci altfel de redus tot se va reduce numărul a- nimalelor supraviețuitoare. Asta-i o eventualitate sigură 1 Cealaltă — creșterea porcilor la înghesuială, ca sardelele, e mai puțin certă 1
© Bateți untul 

cu ciocanul

(Urmare din pag. I)impune ca o cerință de stringentă actualitate, transportul naval fiind incomparabil mai ieftin decît oricare alt mijloc de transport. în plus, preluarea de către transportul naval a unei cantități mai mari de mărfuri va contribui la degrevarea sectoarelor feroviar și auto, care vor putea astfel satisface în mai bune condiții alte cerințe ale economiei.Crește, de asemenea, în continuare ponderea de ansamblu a transporturilor auto. Criteriul care stă la bază este cel al economicității ridicate asigurate de transportul rutier în prestațiile pe distanțe scurte, de pînă la 30—50 km, iar sporul de trafic prevăzut, atît la călători cît și la marfă, este determinat de dezvoltarea, în toate județele țării, a unor puternice centre industriale, care să valorifice superior resursele locale și, de asemenea, de creșterea numărului locuitorilor din localitățile vecinate care lucrează în aceste treprinderi.In funcție de aceste solicitări fost orientate și investițiile prevăzute pentru actualul cincinal. Fondurile alocate dezvoltării și modernizării transporturilor sînt în perioada 1971—1975 cu 64,7 la sută mai mari față de totalul investițiilor din cincinalul recent încheiat. Cea mai mare parte a lor, circa 61 la sută, va fi folosită pentru dotarea cu mijloace de transport, traducînd astfel în viață sarcina trasată de partid de a se folosi cît mai gospodărește, in scopuri direct productive, importantele mijloace bănești pe care statul ni le pune la indemînă.Deși din analiza dinamicii volumului de transport rezultă că ponderea căii ferate în transporturi scade treptat, volumul absolut de transport crește ca urmare a profilării tot mai accentuate în efectuarea transporturilor pe distanțe lungi, ea rămînînd în continuare principalul mijloc de transport al tării. De aceea, și liniile principale de orientare a investițiilor converg către acest sector. Se vor continua. într-un ritm intens, electrificarea și dieseiizarea

tracțiunii, astfel ca. la nivelul anului 1975, circa 95 la sută din totalul traficului să fie realizat în acest sistem de remorcare. Va fi substanțial îmbunătățit parcul de vagoane de călători, atît ca structură cît și ca număr, ponderea avînd-o înzestrarea cu vagoane apte pentru circulația viteza de 160 km/h grad de confort, edificatoare pentru rilor din actualul dubla 890 km de linie, se vor electri- fica alți 850 km de linii magistrale cu profil greu și avînd o mare intensitate de trafic (Filiași—Simeria—Mintia, Adjud—Ciceu—Deda, Brașov—Ciceu, Caransebeș—Timișoara—Arad

același timp, creșterea considerabilă a flotei fluviale. Capacitatea flotei maritime în actualul cincinal va crește de 2,5 ori, astfel incit pînă la sfîrșitul punem să mînd peste 1,6 miliarde pentru dezvoltarea și porturilor maritime și tre capacitățile noi ce exploatare numărîndu-se 3 554 ml de cheuri. magazii în suprafață de 92 250 mp, platforme — de 345 000 mp și 35 macarale noi de cheu. Ca urmare a acestor lucrări, capacitatea de trafic a porturilor va crește în 1975 cu 205 la sută față de realizările anului tre

neflotă tdw. vor Ș modernizarea fluviale, prin- vor fi date în

carea eficienței economice și îmbunătățirea substanțială a deservirii e- conomiei și călătorilor. Printre altele, se prevede extinderea sistemului de transport transconteinerizat, astfel incit intr-un viitor apropiat el să cuprindă toate magistralele importante feroviare. în scopul creșterii randamentului în utilizarea autovehiculelor, se prevede, de asemenea, organizarea în orașe sau centre zonale de unități auto specializate pentru deservirea beneficiarilor de transport în condiții economice mai bune, - precum și organizarea unor puncte specializate de exploatare și întreținere a autovehiculelor destinate transporturilor inter-

TRANSPORTURILE
Curtici), vor fi centralizate electro- dinamic alte 3 400 macaze.Aceluiași scop, deservirii în condiții superioare a economiei și călătorilor. îi sînt subordonate și investițiile prevăzute pentru transportul auto. Parcul va fi dotat cu aproape 28 000 noi autocamioane, din care mai bine de jumătate îl reprezintă mijloacele de transport de mare tonaj echipate cu motoare Diesel, precum și cu peste 5 600 autobuze avînd un grad de confort sporit ; de asemenea, se vor construi numeroase autogări și stații de întreținere auto. Concomi- • tent, se vor realiza peste 1 450 km de drumuri modernizate, un loc de frunte ocupîndu-1 terminarea autostrăzii București—Pitești și construirea autostrăzii București—Giurgeni—Vadul Oii, sporirea capacității de trafic pe traseele Constanța—Mangalia, București—Ploiești etc.în transporturile navale se urmărește dezvoltarea în continuare în ritm susținut a flotei maritime și. jn

cut. Transportul aerian va fi dotat cu 10 avioane moderne de mare capacitate pentru traficul internațional și cu 8 aeronave pentru traficul intern : de asemenea, se vor construi piste betonate pe aeroporturile Tulcea și M. Kogălniceanu.Sporirea bazei tehnice și riale a transporturilor — fapt ilustrează grăitor grija permanentă pe care partidul și guvernul o poartă acestui sector al economiei naționale — ne obligă să sporim preocupările noastre privind organizarea superioară a întregii activități, astfel încît să facem fată la nivel corespunzător cerințelor. încă înainte de începutul acestui an. au fost luate o serie de măsuri tehnico-organizatori- . ce. completate pe parcurs și concretizate într-un ordin special, care stabilește sarcini precise pentru fiecare compartiment de lucru din sistemul transporturilor. în ultimă instanță, toate vizează creșterea randamentului mijloacelor și instalațiilor, ridi-

naționale. Îmbunătățirea deservirii călătorilor și ridicarea gradului de confort, prin sporirea vitezelor de circulație și a numărului de curse, evitarea aglomerării trenurilor, autobuzelor, caselor de bilete, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor din gări, autogări. birouri de voiaj, aeroporturi, porturi, constituie, de a- semenea, preocupări majore ale ministerului și departamentelor, ale colectivelor din unități.Toate acestea sînt strîns legate de problema întăririi disciplinei, de creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților. Intensificînd. cu sprijinul organizațiilor de partid, sindicale și de tineret., munca de educație a lucrătorilor din transporturi, dînd o mai mare amploare acțiunii de instruire tehnică și profesională a salariaților. exercitînd un control permanent și eficient asupra modului cum sini duse la îndeplinire ordinele și măsurile luate, urmărim creșterea continuă a gradului de siguranță în

circulația trenurilor, autovehiculelor și celorlalte mijloace de transport. Considerăm siguranța circulației drept o îndatorire supremă a noastră față de patria, socialistă, drept un înalt comandament social și. de aceea, nu vom precupeți nici un efort pentru întărirea neîncetată a răspunderilor în acest domeniu.Fără îndoială, atingerea țelurilor propuse depinde în primul rînd de noi înșine, de modul nostru de organizare, de felul cum știm să acționăm, în același timp, însă, beneficiarii de transport — atît uzinele, întreprinderile și organizațiile economice, cît și călătorii — pot să ne dea un substanțial ajutor în buna desfășurare a procesului de transport. în organizarea lui rațională, în utilizarea cu randa- riient ridicat a mijloacelor și în creșterea gradului de confort în trenuri, autobuze și nave. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că furnizorii noștri — constructorii de material rulant. de locomotive și vagoane, de autovehicule și de nave, de instalații necesare transporturilor — vor răspunde cu aceeași promptitudine. îmbunătățind continuu performantele tehnice ale produselor lor. asigurînd livrarea ritmică a mijloacelor și instalațiilor.Deși sîntem abia la începutul noului an, al noului cincinal, putem spune că am demarat bine. în continuare vom spori eforturile împreună cu beneficiarii noștri, în scopul utilizării raționale și uniforme a capacităților de transport de care dispunem. Sîntem convinși că rezultatele acestei conlucrări vor fi din ce în ce mai bune, astfel ca, încă din acest prim an al noului cincinal, să marcăm un serios reviriment în activitatea de transport. Lucrătorii din transporturi țin ca și în acest mod, prin satisfacerea integrală , și în condiții optime a cerințelor economiei socialiste, prin realizarea unui transport ireproșabil din toate punctele de vedere, să cinstească, alături de întregul popor, marele eveniment al semicentenarului Partidului Comunist Român, inițiatorul și organizatorul tuturor marilor victorii de pînă acum, conducător încercat. și înțelept al destinelor de aur ale României socialiste.

în urmă, 
produse 

lactate din Reșița a 
fost dotată cu o mo
dernă mașină de por- 
ționat și împachetat 
unt, adusă din im
port. Mașina valorea
ză 312 noo lei și are o 
normă de funcționare 
de 13 ani. Deși 
în prezent s-a 
numai a șasea 
din norma de 
ționare, amintita 
șină mai mult stă de
cît porționează untul. 
Aceasta datorită gra
velor neglijențe în 
exploatare. La ultima 
reparație făcută re
cent, spunea inginerul 
Ștefan Batori, șeful 
serviciului mecanic al 
Combinatului de in
dustrie alimentară din 
Reșița, coresponden
tului nostru județean, 
Florea Ciobanu, în 
mașină s-au găsit ră
tăcite niște... cuie. Și 
cum acestea sint greu

de „digerat", mașina 
nu voia să lucreze. 
Altfel puteam oferi o 
rețetă nouă de sandvi
șuri : o felie de piine, 
peste care se unge — 
pardon, se bate cu 
ciocanul 1 — un strat 
gros de cuie, iar pe 
deasupra parizer sau 
cașcaval, la alegere.

Aceeași „gospodărire 
îngrijită" se înregis
trează la fabrica amin
tită- și la linia de 
spălare și îmbutelie- 
re, la mașina de 
spălat bidoane, pre
cum și la agregatele 
frigorifice. Agregatele 
enumerate au fost în
trebuințate fără nici o 
reparație sau revizie 
de vreo opt ani, pînă 
cînd au ajuns intr-un 
hal de nedescris O fi 
ea fabrică de produse 
lactate, dar prea se 
conturează concluzia 
că cei răspunzători de 
întreținerea utilajelor 
nu fac nici o brinză l

Deși sîntem în miezul iernii, la cimp pot fi făcute destule lucrări. Dar mai ales în grădinile de legume ar trebui să fie în toi lucrările pentru viitoarea ducție. Lăsînd parte problema amenajării răsadnițelor — operațiune trebui să șnur" — sînt făcut pentru jarea solariilor și mai ales pentru repararea celor vechi. Din județul Ialomița se semnalează că trebuie 13 000 stîlpi de beton necesari înlocuirii celor distruși de la vechile solarii. Chiar să nu existe asemenea stîlpi ? contră,

există — și încă în mari cantități. La direcția de aprovizionare și desfacere din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii șl Apelor se afirmă că se află în stoc zeci de mii de asemenea stîlpi, în care stau blocate multe fonduri. Ce-i de făcut în acest caz ? Simplu. Cei care au nevoie de stîlpi să știe unde se găsesc, iar cei care dispun de ei să știe cine-i solicită. Dar ca să se realizeze a- ceastă cerință trebuie făcută legătura sau trăsura de unire între cerere și ofertă. Treabă destul de limpede, cu condiția să se evite împotmolirile.



I

PAGINA 4 SCINTEIA ~ joi 23 ianuarie J97J

Cincinalul 1S&E 
în imagini

«jwBȘl

Mțk kS S&K » 7'

“ wW
* 3K;?.yX;Z<«

economică
.-..: •<v. ■•■-•.

'' y 
<■•’ 'A

TOTALUL
INVESTIȚIILOR

1966(970

1961-1965

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ A CRESCUT CU 82 LA SUTĂ
ÎN METALURGIA FEROASĂ (inclusiv extracția minereurilor feroase) PRODUCȚIA E DUBLĂ FAȚĂ DE ULTI

MUL AN AL CINCINALULUI precedent, fiind aproape de 9 ori mai mare fată de 1950.
ÎN CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI Șl PRELUCRAREA METALULUI, producea e MAI MULT DECÎT DUBLĂ față de 

anul 1965, și de 21 de ori mai mare față de. anul 1950.
ÎN INDUSTRIA CELULOZEI Șl HÎRTIEI producția a sporit de APROAPE ZECE ORI față de 1965 și este de 138 

' ori mai mare față de 1950

© Productivitatea muncii a crescut cu 42s3 la sută
@ In timp ce NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAJI LA MIA DE LOCUITORI A CRESCUT CU APROAPE 13 LA 

SUTĂ, NUMĂRUL CELOR OCUPAȚI iN INDUSTRIE S-A MĂRIT CU 22 LA SUTĂ
• ÎN INDUSTRIA CLUJEANĂ LUCREAZĂ CU 2 221 MAI MULTI INGINERI Șl TEHNICIENI DECÎT ÎN 1965

CLUJ
NOI HALE CONSTRUITE LA „ARMATURA", CU O CAPACITATE DE 

CIRCA 230 000 ASPERSOARE PE AN ;
FAIMOSUL „SINTEROM", SECȚIE A UZINEI „TRIUMF", ÎN CARE SE 

FABRICA PIESE DIN PULBERI SINTERIZATE LA FEL DE REZISTENTE CA 
Șl CELE DIN METAL MASIV ;

NOILE LINII TEHNOLOGICE ALE UZINELOR „UNIREA", CARE AU 
RIDICAT CAPACITATEA ÎNTREPRINDERII, IN 1970, LA 6 500 TONE UTI
LAJ TEXTIL Șl 5 200 TONE PIESE DE SCHIMB PE AN ;

NOILE HALE Șl INSTALAȚII ALE UZINELOR „TEHNOFRIG" Șl „ME
TALUL ROȘU";

NOILE INSTALAȚII ALE „TERAPIEI" PENTRU SINTEZA FINA 
SI OPIACEE, PENTRU PANTOTENAT DE CALCIU, PENTRU FABRICAREA 
ACIDULUI GLUTAMIC ;

NOUL POLIGON DE PREFABRICATE DIN PANOURI MARI, PRO- 
IECTAT PENTRU 780 DE APARTAMENTE PE AN ;

NOILE LINII TEHNOLOGICE ALE CUNOSCUTEI ÎNTREPRINDERI 
„CLUJANA" DATORITA CĂRORA, PRINTRE ALTELE, S-A MĂRIT CAPA
CITATEA PRODUCȚIEI DE ÎNCĂLȚĂMINTE CU 5 MILIOANE DE PERECHI 
ANUAL;

NOILE INSTALAȚII ALE FABRICII DE PORȚELAN DE MENAJ CU O 
CAPACITATE DE APROAPE 2 000 DE TONE PE AN

Numai în raza municipiului Cluj, pentru a consemna tot ce a apărut 
nou și cît de cît important, semnificativ în anii cincinalului, trebuie să 
parcurgi zeci de kilometri, să umpli carnete întregi cu însemnări și 
încă fără a epuiza nici pe departe toate itinerarele posibile ale noului.

CîMPIA TURZII
ÎN 1969 A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE UN LAMINOR AUTOMATI

ZAT PENTRU SÎRMA DE OȚEL PATENTATA, laminor cu o suprafață cît 
două terenuri de fotbal, cu o capacitate de 280 000 tone pe an și cu o 
viteză de 15 metri pe secundă, adică aproximativ 160 de kilometri pe 
oră, viteza de vîrf a unui automobil modern.

în cadrul aceleiași uzine renumite, „Industria sîrmei", s-au mai inau
gurat, în cincinalul recent :

TRAGATOR1A DE OTEL TARE NR. 2, CU O CAPACITATE DE 65 000 
TONE SÎRMA TREFILATĂ PE AN.

O FABRICA DE CABLURI DE TRACȚIUNE CU CAPACITATEA DE 
14 000 TONE.

O FABRICA DE FLUXURI DE SUDURA CU 5 000 DE TONE.
La fabrica de materiale de construcție, două noi linii de fabricație :
UNA PENTRU 30 DE MILIOANE DE CĂRĂMIZI Șl CEALALTĂ PEN

TRU 3 MILIOANE DE ȚIGLE.

D E J
DIN 1966 LUCREAZĂ AICI DIN PLIN UN PUTERNIC COMBINAT DE 

CELULOZĂ Șl HIRTIE CU O CAPACITATE DE 60 000 TONE CELULOZĂ 
Șl 35 000 TONE HÎRTIE PE AN.

în anii 1969—1970 au mai intrat în funcțiune :
O FABRICĂ DE FĂINURI PROTEICE CU O PRODUCȚIE DE 1250 

TONE PE AN ;
O NOUĂ LINIE LA FABRICA DF. PRODUSE REFRACTARE, PE ALE 

CĂREI PORȚI IES ACUM ANUAL 11 000 DE TONE CĂRĂMIZI MAG- 
N EZIȚI CE.

TURDA
HALA DE TUBURI DE BETON PREMO LA ÎNTREPRINDEREA DE 

PREFABRICATE, CU O SUPRAFAȚA CONSTRUITA DE APROAPE 9 000 DE > 
METRI PĂTRATI ;

NOI SECȚII PENTRU FABRICAREA CLORUREI DE VAR Șl A ACIDU
LUI CLORHIDRIC LA UZINA CHIMICĂ ; 1

NOI HALE Șl DEZVOLTĂRI LA FABRICA DE STICLĂRIE — ÎN TOTAL 
PENTRU O PRODUCȚIE NOUĂ DE 167 MILIOANE BUCĂȚI BORCANE ;

NOI DEZVOLTĂRI LA „ELECTROCERAMICA" SI LA FABRICA DE 
CIMENT ETC.

GHERLA
DEZVOLTAREA SECȚIEI DE FURNIRE ESTETICE CU O CAPACITATE 

NOUA DE 2 MILIOANE METRI PĂTRATI SI DEZVOLTAREA SECȚIEI 
P.A.l. CU O CAPACITATE NOUA DE 9 000 TONE PE AN LA C.I.L. 
GHERLA.

■NOI INSTALAȚII PENTRU FABRICAREA SPIRTULUI DE 400 DE VA
GOANE PE AN, ETC.

HUEDIN
O HALA DE ALABASTRU LA ÎNTREPRINDEREA VLĂDEASA PENTRU 

30 000 DE OBIECTE PE AN.
DEZVOLTAREA CARIEREI MORLACA CU UN SPOR DE PRODUCȚIE 

DE 180 000 TONE PIATRA CONCASATĂ PE AN ETC.

Un nou laminor, complet cutomatizat, la „Industria-Sîrmei" — Cîrnpia Turzii

PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII 
S-ÂU INVESTIT 695 MILIOANE LEI

© NUMĂRUL TRACTOARELOR A CRESCUT DE LA 2 254 LA 2 854

® CANTITĂȚILE DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE AU SPORIT DE LA 24 659 TONE 
LA 34 000 TONE

în ultimul cincinal, datorită măsurilor luate pentru o mai bună organizare și structurare a 
producției agricole, s-a accentuat și mai mult specificul acestui județ în care zootehnia are condiții 
deosebit de prielnice de dezvoltare : PONDEREA PRODUCȚIEI GLOBALE ANIMALE A CRESCUT ÎN 
ANSAMBLUL PRODUCȚIEI AGRICOLE DE LA 43,6 LA 55 LA SUTĂ.

PROPRIETATEA OBȘTEASCĂ A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE A CRESCUT DE 
LA 383 342 000 LA CIRCA 550 000 0Q0 lei.

în anii 1966—1970 s-au înființat în județul Cluj următoarele noi unități de cercetare științifică .-

©

©
©
©

lîngă uzina „Tehnofrig".
® Centrul de cercetări de pe lîngă Centrala minelor de fier și nemetalifere.

S-au creat, de asemenea, un șir de noi laboratoare de cercetare :
• LABORATORUL DE CHIMIE AL UNIVERSITĂȚII • LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI AL UZINEI „ELECTROCERAMICA" TURDA 
0 LABORATORUL UZINAL AL ÎNTREPRINDERII „METALUL ROȘU"-CLUJ • LABORATORUL UZINAL AL FABRICII DE CIMENT TURDA 
© LABORATORUL DE ERGONOMIE DE PE LÎNGĂ COMBINATUL ALIMENTAR-CLUJ MM-Nl-iURDA

In prezent, Clujul cuprinde 15 UNITĂȚI DE CERCETARE, încadrate cu PESTE 500 DE SPECIALIȘTI. în perioada 1966—1970 
au fost rec izate 3 760 de teme, dintre care aproape 2 000, adică peste 54 la sută, cu caracter aplccitiv.

CALCULATORUL ELECTRONIC UNIVERSAL DACIC—200, creație a specialiștilor din cadrul institutului de caicul s-a do
vedit competitiv cu oricare altui dintre calculatoarele de același tip.

Cercetătorii de la Institutul agronomic au creat HIBRIZII DUBLI DE PORUMB HD 203 si HD 93 si au elaborat TEHNO
LOGII NOI DE COMBATERE A BOLILOR Șl DĂUNĂTORILOR DE CULTURĂ.

în strînsă colaborare cu specialiștii din cadrul uzinei „Industria sîrmei" din Cîrnpia Turzii, cercetătorii de la Institutul 
politehn c au pus la punct procedeul de FABRICAREA PULBERILOR DE FIER ÎNTR-UN VOLUM DE 400—600 TONE PE AN Printre 
realizările acelorași cercetători se înscrie și UTILIZAREA ALAMELOR SPECIALE PENTRU LAB1RINTII TURBINE1 OR DE 20 MW FO
LOSITE DE CĂTRE TERMOCENTRALA DOICEȘTI.

Institutul de izotopi stabili.
Institutul de cercetări pentru mașini electronice de calcul. 
Filiala Cluj a Institutului de cercetări și proiectări în construcții.
Centrul de cercetări în metalurgia pulberilor de pe lîngă Institutul politehnic.
Centrul de cercetări pentru construcția de mașini și utilaje în industria alimentară de pe . «w» . B- a • m
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n viața oam
• NUMĂRUL SALARI AȚI LOR A CRESCUT CU 24370
• VENITURILE BĂNEȘTI SÎNT CU 20 LA SUTĂ 

MAI MARI

PROCENTUL POPULAȚIEI 
URBANE

O INVESTIGAȚIE REALIZATĂ DE DIRECȚIA JUDEȚEA
NĂ DE STATISTICĂ DEMONSTREAZĂ CA, INTRE ANII 
1965—1969,

TOTALUL VENITURILOR BĂNEȘTI 
PE 0 FAMILIE DE MUNCITORI A CRESCUT, 

ÎN MEDIE, CU CIRCA 420 DE LEI 

Populația a cumpărat:

• 8 429 AUTOTURISME
• PESTE 41 000 DE TELEVIZOARE
• 24100 FRIGIDERE
• PESTE 25000 MAȘINI DE SPĂLAT

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU FIE
CARE LOCUITOR A FOST CU APROAPE 50 LA SUTĂ 
MAI MARE DECÎT ÎN 1965.

Nu mai puțin sugestive sînt datele privind îngrijirea 
sănătății populației : ÎN PERIOADA 1966—1970 S-AU 
INVESTIT ÎN ACEASTA DIRECȚIE PE TERITORIUL JUDE
ȚULUI 80 000 000 LEI, DE CIRCĂ TREI ORI FATĂ DE CIN
CINALUL ANTERIOR. A CRESCUT ÎN ANII CINCINALU
LUI CU 1 237 NUMĂRUL PATURILOR ÎN UNITĂȚI SA
NITARE, CEEA CE REPREZINTĂ UN SPOR DE PESTE 20 
LA SUTĂ, iar în ce privește medicii s-a ajuns la situația 
notabilă ca UN MEDIC SĂ DESERVEASCĂ 396 DE LO
CUITORI.

Poate cei mai elocvenți dintre toți indicii statistici care 
ilustrează îmbunătățirea traiului populației sînt cei refe
ritori la MIȘCAREA DEMOGRAFICA: EXCEDENTUL NA
TURAL AL POPULAȚIEI A CRESCUT ÎN ACEST RĂSTIMP 
DE LA 6,1 LA 13,7 LA MIE, IAR PROCENTUL POPU
LAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE LA 44,13 LA 51,67 LA SUTĂ.

(** < ■
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® S-au construit PESTE 14 000 de apartamente, cu circa

4 200 mai multe decît în cincinalul anterior!

GHERLA

Dăbîca

. TURDA

-J I Cămârașu

Frata

mimare

|pțn|p| ClMPIATURZll-

Luna

iăiărasl

LA SATE
6623 LOCUINȚE NOI

• A SPORIT NUMĂRUL SATELOR

ELECTRIFICATE DE LA 200 LA 330

Hotelul „Napoca*’ Aspect din cartierul Gheorghieni ț Noua clădire o spitalului de boli contagioase

CULTURA ÎNVĂȚĂMÎNTUL ■■

în județul Cluj funcțio
nează 7 INSTITUȚII TEA
TRALE, DINTRE CARE 3 ÎN 

LIMBA MAGHIARĂ. Totodată 

mai depun o activitate per
manentă 0 ORCHESTRĂ 

SIMFONICĂ și 0 ORCHES
TRĂ POPULARĂ.

El
Apar în județ 10 ZIARE ȘI 

REVISTE DINTRE CARE 5 ÎN 

LIMBA MAGHIARĂ. Numai 
tirajul cotidian al ziarelor 
depășește 70 000 DE EXEM
PLARE.

LA 15 DECEMBRIE 1969 A LUAT 
FIINȚĂ LA CLUJ EDITURA „DACIA". 
PÎNÂ LA SFÎRȘITUL ANULUI 1970 E- 

DITURA A PUBLICAT 76 DE VOLU
ME, CU 870 COLI TIPOGRAFICE, IN
TR-UN TIRAJ TOTAL DE 461 559 DE 
EXEMPLARE, DINTRE CARE 30 DE 
TITLURI, CU 314 COLI TIPOGRAFI
CE Șl UN TIRAJ DE 123 660 DE E- 
XEMPLARE, ÎN LIMBILE MAGHIARĂ 
Șl GERMANĂ.

NUMĂRUL CĂMINELOR 

CULTURALE DIN JUDEȚ A 

CRESCUT DE LA 352 LA 385.
MUZEELE ȘI-AU MĂRIT PATRIMO

NIUL VALORIC DE LA 1 893 329 DE 
LEI, LA 3 594 650 LEI. NUMĂRUL VI
ZITATORILOR A SPOPJT CU CIRCA 
150 000.

CU 4 200 MAI MULȚI
STUDENȚIIn cei cinci ani încheiați s-au construit, printre altele, NOI SPAȚII DE ÎNVAȚAMÎNT Ia Politehnică (3 200 metri pătrați), la Institutul medieo-farmaceu- tic (noi amfiteatre și laboratoare la Facultatea de stomatologie, cu o suprafață de 1176 de metri pătrați etc), Ia Institutul de arte plastice, la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" (o clinică veterinară de 6100 mp etc), la Facultatea de chimie a Universității etc.

S-AU CONSTRUIT:

Au fost puse la dis
poziția studenților

® un nou grup so
cial, cuprinzînd cămine 
cu 2 100 de locuri

• o cantină pentru 
3 000 de persoane

• un nou spital stu
dențesc cu 55 de locuri.

1965-1966 1970- 1971 65 de școli cu 454 săli de clasă
2 internate cu 592 de locuri
2 săli de gimnastică
5 grădinițe de copii

ÎN ACESTE CONSTRUCȚII S-AU INVESTIT 49 800 000 LEI.De o deosebită atenție s-a bucurat invățămintul preșcolar : prin construcții și reamena.jări numărul grădinițelor a crescut DE LA 244 ÎN 
*965, LA 350 în 1970.
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IAȘI
in liceu

18,50

accesibile de noi șiproblemele> fiind a-

PROGRESELE ȘTIINȚEI MODERNE IMPUN

Restructurarea fundamentală

a predării științelor biologice

Cu toate modificările și adăugirile operate în ultimii ani in programe și manuale, putem afirma că, în general, modul de abordare a disciplinelor biologice în liceul de cultură generală este și astăzi, în liniile lui de ansamblu, așa cum s-a cristalizat către... finele secolului trecut. în linii mari, programele și manualele de științe naturale actuale păstrează același conținut, bazat pe sistematică și morfologie. Dar științele biologice au făcut și fac neîncetat progrese, ramuri, pe atunci tinere, s-au dezvoltat foarte mult, au apărut științe noi — citologia, micro- biologia, inframicrobiologia, genetica, ecologia — s-au dezvoltat ramuri complexe care corelează biologia de alte științe — așa-numitele științe de graniță : biofizica, biochimia, apoi bionica, cibernetica și altele. Aceste considerabile schimbări de orizont nu se reflectă, după părerea mea, suficient de concludent în programele și manualele de liceu. In predarea științelor biologice există, în prezent, un mare decalaj între programa curentă din școli, între manualele utilizate și cerințele exigente ale științei modeme. Potrivit vechiului sistem, după ce în clasele școlii generale se predau noțiuni de botanică, zoologie, anatomia și fiziologia omului, în clasele liceale se reiau pe rînd aceleași discipline ușor amplificate. 'Desigur, pe măsură ce științele biologice au progresat, s-au făcut eforturi de a introduce în programe și manuale cîte ceva din noile descoperiri, de a se ține oarecum pasul cu viața, cu progresul. Dar, din cauza calapoadelor vechi, a structurii rigide pe care o impune vechiul mod de tratare, „noul" este artificial introdus, e fragmentat și înghesuit, incit își pierde valoarea și semnificația majoră printre mulțimea de elemente descriptive. Păstrind în predare vechea sistematizare, sîntem în situația cuiva care a avut o haină bună în adolescență și, pe măsură ce a crescut și s-a maturizat, a tot modi- ficat-o, i-a dat drumul pe la cusături, a adăugat o garnitură, dar linia ei generală e învechită.
O analiză atentă, bazată pe experiența predării mulți ani la catedră, îmi permite să afirm că programele și manualele folosite în liceu nu mai corespund necesităților unui învăță- mînt modern, sarcinilor instructiv- educative ale școlii noastre. Dar să concretizez. Un absolvent al anului al doilea de liceu, bunăoară, după ce a studiat botanica și zoologia, nu prea știe mare lucru despre respirație, digestie, metabolism, sensibilitate) reproducere etc., funcții biologice deosebit de importante. Atenția i-a fost reținută mai curînd de transformarea pe scară biologică a unor organe, decît de optimizarea corespunzătoare a funcției biologice respective și cauzele care au determinat-o. învață mai mult cum a evoluat, să zicem, aparatul respirator la vertebratele terestre, decît în ce constă în esență respirația, importanța ei pentru viață și cum s-a perfecționat acest proces. Nici după absolvirea întregului curs liceal, cunoștințele fundamentale despre viață, ca atare, nu-i sînt bine conturate. Este drept, în anul al treilea de liceu. în cadrul cursului de anatomie și fiziologie a omului, programa și manualul prevăd unele cu-

noștințe despre fenomenele biologice fundamentale. Dar abordarea atît de tardivă a acestor probleme prezintă unele neajunsuri. In primul rînd, ele sînt tratate numai la om, fără a vedea evoluția și perfecționarea lor pe linie filogenetică. Aceasta lasă impresia că asemenea fenomene nu sînt general biologice, ci specific umane, separînd astfel, în mod artificial, pe om de întregul regn animal. In al doilea rînd, expunîndu-se acum aceste noțiuni generale, cursul se încarcă cu prea mult material și,rămîn neabordate multe probleme care sînt specifice biologiei umane.Tot astfel, se tratează cu totul sporadic probleme de importanță foarte mare intrate în patrimoniul științelor biologice moderne, necesare astăzi oricărui om ca, de exemplu, probleme de imunologie, boli de nutriție, boli ale sistemului nervos, viață sexuală, dezvoltarea embrionară și postembrionară la om — elemente fundamentale de cultură generală și de educație rațională. Absența lor din programe și manuale este argumentată prin „grija" de a

Ca și pînă acum, în clasele V—VIII ale școlii generale se vor preda principalele noțiuni de botanică, zoologie, anatomia și fiziologia omului. în liceu, insă, in loc să se reia disciplinele clasice, ca in învățămintul ciclic, cu mai multe detalii și interpretări, se prevede un curs unitar de biologie, pe 4 ani. In cadrul său ar urma să se studieze biosfera, ca un întreg, ținindu-se seama de organizarea sistematică a lumii vii, aplicînd în studiul diverselor niveluri de organizare a acesteia cuceririle noi ale chimiei, fizicii, ciberneticii. Se va începe cu studiul evoluției materiei, de la materia anorganică, la cea organică și apoi la materia vie. Urmează expunerea principalelor caracteristici ale materiei vii, forme precelulare de viață, celula ca element constitutiv al majorității organismelor. După fixarea acestor elemente de bază se tratează principalele funcții biologice și evoluția lor, in regnul vegetal și în cel animal pină la om. In acest caz, in centrul atenției se va găsi funcția însăși, pe prim plan va trece fiziologia comparată, însoțită și de anatomie comparată. Se prevăd apoi cunoștințe de genetică și evolutionism, cursul in- cu noțiuni de biologie

*

**
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PROGRAMUL I
10,00—11,30 Emlslunl-lecțil pentru 

lucrătorii din agricultură • 
Cultura cepei, usturoiului șl 
prazului. Prezintă ing. Silvia 
Cristea șl ing. Șerban Popa.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară • 
Interviu cu George Sbârcea 
despre traducerea în româ
nește a romanului „Stradi
varius" de Szantd Gyorgy 
• Suită de' dansuri săsești 
Interpretată de Ansamblul 
„Mureșul" • Poezii de Marin 
Sorescu șl Csikl Lâszlâ. Reci
tă Pâterffy Lajos • Interviu 
cu scriitorii Verona Brateș 
șl Hans Liebhardt « Epigra
mele poetului Ernst Kiihl- 
brandt.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce șl frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati • Ce ați dori să cu
prindă emisiunea noastră In 
1971 ? Participă Sînziana Pop, 
Solomon Marcus, Carmen 
Dumitrlu, Vasile Teodorescu 
o Cine are dreptate ? — co
mentariu lingvistic de Mioa
ra Avram • Poșta emisiunii 
de acad. Al. Graur. 
Publicitate.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 împotriva întunericului ver

de. Film documentar de Eu
gen Mândrie (partea I). 
Ansamblul folcloric „Chln- 
diai‘ al sindicatului Combina- , 
tulul petrochimic din Pitești. 
Film serial : „Vidocq" (VIII). , 
CINCINALUL 1966—1970 IN i 
CIFRE ȘI IMAGINI. 
Suplimentar astă seară... 
CINCINALUL 1966—1970 
CIFRE ȘI IMAGINI. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii progra
mului I.
PROGRAMUL n
Concertul Orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Diri
jor : Emanuel Elenescu. în 
program : piesa „Continuo" 
de Corneliu Dan Georgescu — 
primă audiție — și Concertul 
pentru pian șl orchestră de 
P. I. Ceaikovskl. Solist Pie
tro Spada (Italia).
Univers XX. Operațiunea 
„Ergos". Participă : prof. dr. 
docent ing. Edmond Nicolau, 
dr. Constantin Bălăceanu, 
ing. Gheorghe Todea. Emisiu
ne de Andrei Bacalu. 
Buletin de știri.
Istoria filmului. Filmul ame
rican mut (I). Prezintă D. I. 
Suchianu și Viorica Bucur, 
închiderea emisiunii progra
mului II.

I
*

*

*
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joi 28 ianuarie 1971

lăsat lucrurile doar pe jumătate rezolvate, sub aspect plastic. Tot de la acuarelă și grafică se îndreaptă spre pictura în ulei și loan Petrovici cu „Compoziții" și „Flori" stilizate, relevînd armonii de minerale șlefuite. Ion Neagoe, compune o „Grădină" cu matități de frescă, extrase din pămîn- turi. iar expune schițate fată" — tentați de pictura de atmosferă, sugerind doar cadrul general nei reverii poetice. Bălan repetă indecis mii impersonale pe le-am mai văzut.In ordinea adîncă a sicizării modernului Hatmanu dă o strălucire nouă, fondului de frescă al compoziției „Profesorul și elevii", satiră fără echivoc 
a 
i-

pastreaza personalitatea numai în „Procesiune", pier- zindu-se apoi în ademcyii- toarea pădure de aramă, printre copaci străini și stranii.O prelucrare cultă și doctă, prin prisma unei veșnice mișcări circulare, cu șlefuiri prismatice, este „Dansul" lui Nicolae Constantin. Simbolice „Troițe"

pectivă asupra „Iașilor a- nului 1970" nu convinge din păcate. Alexandru și Gri- gore Popovici revin cu lucrări bune, pe care le-au mai expus.Gravitează într-un univers folcloric Gheorghe Brădâțan cu ale sale „Cuiburi și păsări", „Dans popular", lucrări în care simțul tactil te îndeamnă parcă să

Actuala expoziție sala „Victoria" din Iași s-a impus ochiului atent, in primul rînd, prin faptul că bogata experiență acumulată in anii trecuți, prin a- doptarea unui limbaj plastic bogat și variat, se concentrează într-o concizie, expresivă, sugestivă, calități care fac imaginile, oricît complexe ar fi.Idealurile și creației picturale celea ale realității spirituale proprii României socialiste, pictorii gravitează unitar în jurul lor, unii apropiin- du-se sensibil de esența noului, alții rămînînd încă la suprafața lucrurilor.Buna tradiție a elevilor lui Șt Dumitrescu si N. Tonitza se face simțită prin cîteva prezențe prestigioase, Victor Mihăilescu- Craiu, reprezentat prin cîteva compoziții tematice, a- lese întîmplător din perioada 1964—66, impresionează prin tonalitățile culorii, cu ajutorul cărora se exprimă reflexiv, melancolic, in așteptarea unui „Sfîrșit de iarnă" rece, în tonalități de albastru și griuri. La Poeni, sau în alte locuri, așteptarea primăverii este prilej cutei ranță ricul care ascunsă a mugurilor. Ochii pictorului sînt atenți la florile care-și fac loc tăcut de sub zăpadă. Găsim o bucurie fecundă in conștiința faptului că există oameni care văd cu asemenea ochi și ne ajută să înțelegem semnificația adîncă a vieții. In imediata apropiere Mihai Cămăruț obține în compoziția „La strînsul cartofilor" efecte de acuarelă policromă în pasta fin pensulată a uleiului, iar Costache Agafiței elogiază istoria prin reamintirea „Goliei" și un buchet de „Crizanteme" festiv tricolore. Rafinamentul coloristic dus pînă la subtilitatea patinării verde- lui cu o lumină albăstruie, din „Florile în cană verde" îl impune ca virtuoz pe Petru Hârtopenu, a cărui pers-

SALON
de nostalgie a tre- tinereți, de spe- nouă, îmbietoare. Li- încordat dbservă fie- amănunt, respirația

Francisc Bartok compoziții abia și „Portret de
al u- Aurel eurit- care

cla- 
Dan

la adresa epigonilor și -epigonismului servililor mitatori ai maestrului.Valerian Gheorghiu Corneliu Ionescu se arată a fi în etapa unor căutări cărora le așteptăm încă împlinirile. Ion Ginju expune „Portret de balerină", „Ceata lui Irod". „Noaptea farmecelor", opere de un figurativism discret. Nicolae Malyus. ajuns la o maturitate fără echivoc sale, monumentalitate gîndită, compusă dezinvolt și dens, în stilizări deplin armonioase ale figurativului și coloristicii. Nota sa distinctă în cadrul plasticii românești contemporane o atestă-mai ales reușita compoziție „Pămintul", elogiu al fertilității, al dragostei și al luminii dogoritoare pe care o conțin marile acte vitale.In anul semicentenar al partidului, marea expoziție angajată tematic, pe care o proiectează artiștii ieșeni în primăvară, se sprijină de pe acum pe o amplă demonstrație a capacității limbajului plastic de a exprima ideile și sentimentele obștii românești contemporane. Este un gînd și o promisiune pe câre le dorim intens realizate.

Și

a arteise impune printr-o modern

puncte de vedere

Radu NEGRU

de a- în li-

apare pricina ulei
de pare să fi

de la contem- solară",

ca indistinct, petelor mari grizate, fără

Prof. Olga BRAGA 
liceul „C. A. RosStti

București

evoluțialegenda(„Orga„Noaptea iele-,Desigur, gene- mod nou, mo-

IN

cinema
8SBB

(Urmare din pag. I) noas- II), REBREANU, (vol. III și IV), (voi. 21), DUILIU

nu-i supraîncărca pe elevi. Este o grijă falsă pentru că, în același timp, se încarcă memoria elevilor cu tot felul de noțiuni, de amănunt și de strictă specialitate — de exemplu despre spongieri, echinoderme, ciclo- stomi etc., cu care cei mai mulți dintre tineri nu vor avea de-a face niciodată în viața și activitatea lor.Pe drept cuvînt s-a spus că dacă secolul al XIX-lea a fost secolul a- burului, iar al XX-lea este al atomului, cel de-al XXI-lea va fi secolul biologiei. In această perspectivă trebuie să ne străduim să-i pregătim pe elevii noștri. Există astăzi pe - plan mondial frămîntări și preocupări de a găsi căi de modernizare a învățămîntului. de a-1 ajuta să facă față acestui uluitor progres al științelor, să stimuleze gîndirea și însușirile creatoare ale tinerilor, să-i facă adaptabili schimbărilor rapide și neîncetatei avalanșe informaționale, învățămîntul va fi cu atît mai modern cu cit se va orienta în perspectivă, va deveni mai puțin rigid, va căpăta mai multă suplețe. In acest sens și Ia noi se manifestă preocupări, se simte un curent înnoitor. Numai că multe căutări se mărginesc, din păcate, la noi metode de predare, fără să atingă prea mult conținutul programelor și manualelor școlare de biologie, deși, de fapt, principalul obiectiv al modernizărilor în acest domeniu ar trebui să-l constituie restructurarea fundamentală a modului de abordare a științelor biologice în liceul de cultură generală. Este adevărat, încercînd să depășească actualul impas, Institutul de științe pedagogice a inițiat o cercetare de anvergură, antrenînd un grup de profesori de liceu în alcătuirea unei programe noi, fundamental noi și a manualelor respective. Din 1965, Ia cîteva licee din țară se experimentează un nou mod bordare a științelor biologice Ce se propune ?

cheindu-se umană.La o recentă consfătuire cu profesorii care experimentează asemenea noi programe și manuale de biologie, s-a relevat că progresele realizate de elevi la învățătură, nivelul cunoștințelor și posibilitățile de interpretare și de gîndire sînt net superioare in comparație cu cele ale elevilor de la clasele paralele, ralizarea acestui ____ ,dern, de predare a științelor biologice presupune o serie de măsuri cu caracter mai larg. Intre altele, este necesar ca laboratoarele de științe naturale din licee, azi cu caracter mai mult de muzeu, să devină cu a- devărat laboratoare, acel cadru adecvat de studiu, dotat cu aparatură și substanțe, care să permită organizarea unor ample lucrări practice menite să faciliteze însușirea aprofundată a particularităților structurale și funcționale ale organismelor vegetale și animale. După cum se cere ca pregătirea pe care o vor primi viitorii profesori in anii de studii în învățămîntul superior să fie orientată în sensul acestei concepții de predare a științelor naturale în liceu ; corespunzător, ar trebui, cred, modificate și programele cursurilor poșt-uni verși tare pentru profesorii de biologie. Pentru modernizarea cu a- devăr^j a predării acestei discipline, profesorii au nevoie de mai mult material metodic, atît cu privire la organizarea și desfășurarea lecțiilor in clasă, cît mai ales cu privire la organizarea lecțiilor de laborator și a activității in afară de clasă, precum și de material informativ.După părerea mea, eforturile pentru perfecționarea programelor Si manualelor de biologie, a predării acestei discipline se cer mai grabnic finalizate pentru a realiza cu adevărat un învățămînt cu eficiență sporită, modern, sintetic, cu pronunțat caracter formativ.

desprinzi straturile succesive pentru a descoperi fazele anterioare ale lucrărilor. Se rețin lucrările lui Liviu Suhar cu scene de „Familie" și obiceiuri, Mircea Is- pir cu narațiunea despre 6 „Cetate dacică" și un detaliu amplificat în „Portret de dac‘" Constantin Ciubotarii, cu o „Intîmpi- nare" de nuntă țărănească, Gheorghe Mafiei cu o „Petrecere la țară", Maria La- zăr cu „Toamnă" și „Legendă", Dimitrie Gavrilean rămine să domine cu fantezia sa neobosită acest univers țărănesc, fiind autentic în mit la porană „Timpul", ,. lor"). Felicia Brândaș

în care se recunosc individualități, conturează peisajul unei păduri vii, umane. Cromatic constant, în tonalități calde, pictorul este u- șor de recunoscut, distinct, într-o imediată vecinătate stilistică, Vasile Istrate vibrează cu punctări de policromie contradictorie în „Monument istoric" sau de o armonie monocromă echilibrată în „Natură statică".Adrian Podoleanu ar putea din dedesen aparent în „Așezare dalmată". Mai puțin adecvat în compoziția figurativă intitulată „La căminul. cultural" și în portretul de „Tinără" procedeul iluzii translucide

ga — „Studii literare", I. Slavici — „Mara") coordonatele unei acțiuni de amploare : aceea a tipăririi unor 
opere semnificative, atîț cu scopul 
formării culturii generale a elevu
lui, cit și cu acela de a sprijini pro
cesul de învățămînt. Acest dublu o- biectiv a impus abordarea operelor reprezentative sub un unghi critic, selectiv. Concepută ca o colecție, deschisă și altor categorii de cititori decît elevii claselor IX—XII, „L.y- ceum" înregistrează însă uneori apariții cu studii introductive de lungimi nepermise. Dată fiind categoria de cititori căreia i se adresează, considerăm necesară evitarea dizertațiilor academice fastidioase, a istoricismului acuzat, pentru a deschide într-o formă dinamică, bine structurată conceptual, în fața tînărului lector, porțile de acces către suportul ideologi- co-artistic al creației unui autor.In aceeași editură s-au tipărit în colecția „Mici monografii", studii cum sînt : Al. Săndulescu — „BAR- BU DELAVRANCEA", l. Negoițescu „E. LOVINESCU", și altele prin care se tinde spre realizarea unei istorii a literaturii române în micromonografii, destinate să ofere cititorilor date bio-bibliografice esențiale privind viata și opera marilor clasici.în activitatea Editurii „Albatros" ca șl în aceea a marii majorități a editurilor este sesizabilă îmbinarea efortului de editare a cît mai multor opere clasice cu acela de exegeză, menit să faciliteze accesul tinerei generații la comorile inestimabile ale literaturii noastre. Intenția de dinamizare a colecțiilor existente se împletește cu proiecte înnoitoare pentru 1971, planul editorial prevă- zînd apariția a încă două colecții cu caracter orientativ, destinate a suplini golurile existente în procesul de învățămînt : „TEXTE COMENTATE", în care se alege din opera unui scriitor o lucrare reprezentativă, ce face obiectul unei analize literare complete și „CONTEMPORANUL NOSTRU", colecție concepută ca o îmbinare de texte inedite și comentarii axate pe descoperirea coordonatelor definitorii ale operelor unora dintre marii scriitori.La Editura „ION CREANGA", în al cărei portofoliu clasicii au o pondere majoritară, acest efort se traduce In colecții ca : „Biblioteca pen
tru toți copiii", „Prima mea biblio
tecă", „Biblioteca școlarului", „Bi
blioteca de aur".

— Consider — ne-a declarat poetul 
TIBERIU UT AN, directorul edi
turii — că se poate vorbi 
rolul esențial al clasicilor 
numai in educația copilului, 
și in aceea a scriitorilor pe cale să 
devină clasici. Clasicii comtltuie

însuși fundamentul literaturii 
tre contemporane.Și la această editură, tipărirea clasicilor secondează programa școlară atît prin textele selectate, cit și prin aparatul critic! însoțitor. Surprind însă unele prefețe dedicate elevilor din clasele I—VIII în care tonul este excesiv doctoral, alura uneori savantă, iar alteori modalitățile sînt expozitive, simpliste. Asemenea cazuri, deși fără frecvență mare, cer studiate și remediate atent, prin comparație cu (nu puținele !) studii introductive valoroase apărute în aceeași instituție. Operațiunea se cere întreprinsă atît sub aspectul general al exigenței cît și sub acela particular al necesității de abordare 
a clasicului sub un unghi propriu

prea
se

CREANGA, (vol. I, (vol. IV), SLAVICI SADOVEANU,ZAMFIRESCU (vol. I și II). CALI- NESCU (vol. XII-XIII), se distinge 
prin caracterul quasi-exhaustiv al 
sumarului, prin bogatul aparat cri
tic, prin larg cuprinzătorul studiu 
monografic. O altă colecție presti
gioasă este „SCRIITORI ROMANI" ce cuprinde selecții largi, fără 
dința spre exhaustivitate, din 
rele scriitorilor reprezentativi 
țite și ele de note, comentarii 
prestanță filologică".Recunoscute fiind nivelul exigenței științifice, structurarea judicioasă a acestor ediții majore, nu-i mal puțin adevărat că ritmul lor de apariție e relativ lent, deficiență dato-

ten- 
ope- 

inso- 
de

NESCU Geniu pustiu", MATEIU CARAGIALE — „Craii de Curtea 
Veche", REBREANU - „Ion". Scrieri ale clasicilor apar și in „Romane de 
ieri și de azi", „Romanul de dra
goste", „Clepsidra". Reușitele sînt și aici numeroase. Am observa totuși că în cazul ultimelor trei colecții s-ar putea evita discontinuitatea valorică, alăturarea unor opere celebre, de altele necunoscute, cum se întîmplă cu „Ciuleandra" lui Rebreanu, aflată în vecinătatea unor lucrări destinate divertismentului. Tot această editură anunță o altă inițiativă cu șansa unui larg ecou ; e vorba de „Biblioteca critică", în cadrul căreia primele volume sînt dedicate lui Călinescu și Arghezi.Discuțiile purtate cu factorii de

CE

EDITAREA CLASICILOR
■

de 
nu 
ci

virstel cititorilor, care — să nu uităm— se află abia la un prim contact cu cartea, întîlnire decisivă pentru evoluția lor ulterioară.Cărțile acestor edituri alcătuiesc, în fapt, o perioadă tranzitorie — referindu-ne la dialectica vîrstelor— un preludiu al celor ce apar în Editura „Minerva" (profilată în di
recția valorificării tezaurului literar 
național, a tipăririi operelor clasice și a celor contemporane care, prin 
realizarea artistică, profunzimea me
sajului umanist, sînt — cum ni se spunea — pe cale de clasicizare.) O analiză fie și succintă a bogatei liste de apariții din ultimul an demonstrează că volumele apărute la „Minerva" sînt rezultatul unei munci, în bună parte, bine structurate, ce cristalizează în diverse forme : de la edi
ția de popularizare la cea de refe
rință, inițiativele dintr-un program ce urmărește permanenta împletire a valorii ideologice cu cea estetică, a informației cu comentariul pertinent. Redacțiile specializate din cadrul acestei edituri au drept obiectiv primordial tipărirea unor cărți 
de înaltă ținută științifică.

— In majoritatea cazurilor — ne-a declarat AUREL MARTIN, directorul 
Editurii „MINERVA" — edițiile 
scoase de noi sînt la înălțimea exi
gențelor științifice, iar studiile de 
istorie literară reprezintă realmente 
contribuții de ordin informațional și 
interpretativ. Tipărim clasicii în e- 
diții critice, de referință, alcătuite pe 
temeiuri riguros filologice, însoțite 
de studii introductive, note, comen
tarii, variante etc. Seria de „OPERE", in care au apărut in 1970 1

rată în bună parte — cum aveam să ne convingem în investigațiile noastre — colaboratorilor și tipografiei. Fenomenul este mal puțin sesizabil la celelalte serii și colecții al căror ritm de culegere e sensibil accelerat. în „Biblioteca pentru toți" apar opere importante, neînseriate, ce reproduc aidoma pe cele din „Scriitori români", și in ceea ce privește aparatul critic care ar trebui redus — după opinia noastră — la strictul necesar : prefața și tabelul cronologic. Și aici se pot întîlni studii ce înmănunchează excursuri specioase, a căror informație și competență sînt dincolo de orice îndoială, dar care prin excesul de date și speculații critice devin insuficient accesibile masei largi de cititori. La începutul acestui an au fost lansate colecții ca : „ARCADE", dedicată capodoperelor literaturii române, cu texte întovărășite de postfețe cu caracter analitic, „MEȘTERUL MANOLE", ce va îngloba capodopere ale literaturii populare, precum sînt prevăzute și serii editoriale în care vor figura lucrări exegetice : „INTRODUCERE IN O- PERA LUI..." (eseuri de 150—200 de pagini). „CONFLUENȚE" > rezervată abordării raporturilor literaturii române- cu cele străine, „CURENTE ȘI SINTEZE", „FRAGMENTA- RIUM", „UNIVERSITAS". „MEMORII".Opere clasice în tiraje de masă publică și Editura „MIHAI EMINESCU", deși ponderea acestora în cuprinsul planului editorial nu depășește 15 ' * -minescu" 
aparat

conducere ai editurilor au vădit însă pe lingă succesele amintite 
suficientă prezență a unei 
integratoare, existența unei 
ce nu impune întotdeauna 
perspectivă larg desfășurată 
analizată temeinic și în colectiv, cu 
participarea factorilor de răspundere 
din principalele edituri. Rămîne încă un deziderat al viitorului realizarea unei mai eficiente colaborări inter- editeriaie. Reorganizarea sistemului editorial nu poate, desigur, duce la concepția abandonării unor ediții de autori clasici, inițiate cu ani în urmă. Dimpotrivă, asemenea ediții se cer continuate, duse la bun sfîrșit, cu atît mai mult cu cît sunt numeroase a- semenea serii și colecții de ediții critice. Ediția „Operelor" lui Cara- glale, inițiată în 1959, a dat ultimul semn de viață jn 1965, odată cu volumul ...Coșbuc s-au oprit în mul I, „Operele1" drescu, tn 1957, după mului. I, Iar cele ale lecsandri tot după un . tipărit, în 1965, în Editura DEMIEI". __ j—-’._______a căror tipărire s-a oprit cam mult la primul volum de

IV, „Operele

la sută. In „Biblioteca E- au apărut în volume fără critic propriu-zis: EMI-

și o in- 
viziuni 

orientări 
printr-o 
in timp,

alese" din 1966 la volu- Gr Alexan- apariția voiului Vasile A- prim volum 1 „ACA- Sînt, de asemenea, clasici > de ,______ > „opere".Este cazul, între alții, al lui Camil PetreScu, din care a apărut doar un tntîi volum, de versuri, în 1963.— Personal consider — ne-a mărturisit poetul IOANICHIE OL- TEANU, directorul Editurii „EMI- NESCU", aducînd un exemplu edificator — ca fiind foarte regretabil că ediția de „Opere" de Agîrbiceanu, proiectată în 20 de volume, o să fie

■" lui

dusă la capăt peste... trei generații de Agirbiceni. Pentru o ediție în mal multe volume din clasici trebuie să devii excesiv de curtenitor cu librarii. Aș observa la unii dintre a- ceștia (și nu folosesc formula doar protocolar, pentru că efectiv avem și librari excelenți) o inexplicabilă e- mulație pentru vinderea cărților slabe. ■Ideea unei mai bune colaborări 
intre edituri, unei coordonări. de 
perspectivă a planurilor editoriale a revenit adesea în discuție, numeroși interlocutori exprimîndu-și convingerea că experiența anului ce a trecut a făcut limpede o asemenea necesitate.— Sîntem ca actorii ce nu-și văd colegii de pe alte scene, jucînd fiecare pe seama lor, absorbiți de grijile specifice numai lor — ne spunea in acest. spirit tovarășul GEZA DOMOKOS, directorul noii Edituri „KRITERION", editură care și-a propus un generos plan de perspectivă privind editarea clasicilor lite- ' raturii române în limbile naționalităților, ca și a operelor clasice ale u- nor autori din rîndul acestor naționalități.Necesitatea unei coordonări lucide, dialectice, a unei colaborări pe multiple planuri o susținea și 'Aurel Martin :— Din păcate, in 1970 n-a sigurată cea mai judicioasă țire a sarcinilor. De unde, anume paralelisme și, inevitabil, unele absențe. Se impune, categoric, o normalizare a situației printr-o mai bună 
coordonare intereditorială, prin respectarea de către. .fiecare editură a specificului său.O asemenea coordonare trebuie realizată, firește, sub egida CENTRALEI EDITURILOR, dar ea trebuie efectuată nu din punct de vedere financiar, ci din perspectiva unor aspecte de conținut. Dezinteresul față de ceea ce se întîmplă în ograda vecinului, optica izolaționistă, duc la nedorite paralelisme. Astfel, volumul al II-lea din „Opere" de Duiliu Zamfirescu apărut în 4 000 de exemplare la „Minerva" (spre deosebire de tomul I cuprinzînd poeziile mai puțin tor, tipărit ce conține neștenilor" concurența câtor tipărite In aceeași perioadă în 38 000 de volume la „Eminescu".Editarea clasicilor presupune și alte imperative printre care unul fundamental este acela al necesarei 
prezențe a editorului de prestigiu, a 
omului de cultură ce poate structura 
fizionomia spirituală a unei epoci. Istoria noastră literară consemnează cazuri de excepționali îngrijitori de ediții, comentatori competenți ai unor autori de care’și-au legat viața.

criticulfost a- împăr-

receptate ale acestui au- în 5 300 de exemplare), Întregul „Ciclu al Comă- a avut de întîmpinat romanelor aceluiași pro-

Erudiți ca Tudor Vianu, migălind a- supra ediției Macedonski, Șerban Cioculescu, exeget meticulos al lui Caragiale, și, mai ales, neobositul cărturar Perpessicius, făuritorul monumentului de aramă al celor 6 masive opuri eminesciene, se înscriu în cartea de aur a culturii noastre, în ultimul timp, se poate constata preocuparea din partea unor mai tineri cercetători pentru atari îndeletniciri, dar cerințele momentului actual reclamă atragerea în munca de editare a cît mai multor pasionați istoriografi. Că aceștia există, ne-o vădesc doctele ediții din „Invățături- • le lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" datorită echipei de cercetători formată din Florica Moisil, Gh. Mihăilă și Dan Zamfirescu, „Scrieri" de Eugen Lovinescu, supravegheată de Eugen Simion, „Hronica românilor" de Gh. Șincai, îngrijită de Florea Fugariu, volumele din Duiliu Zamfirescu, Topîrceariu ale lui Al. Săndulescu.Atragerea unor astfel de exegeți poate evita apariția acelor critici și editori „buni la toate" care scriu cu aceeași inexpresivă tenacitate despre scriitori de cele mai diverse stiluri și tendințe literare. Intre autor și editor se cerc să existe o organică racordare la tiparele unui mod de sensibilitate, o comunicare puternică și unificatoare.— Editarea unui clasic — spunpa, răspunzînd anchetei noastre, criticul Mihai Gafița, redactor-șef la editura „Cartea românească" — presupune, cred, în mod necesar, exprimarea unui punct de vedere actual, legat atît de concepția proprie ideologiei noastre cît și de contemporaneitate in general, amîndouă potențate de o atitudine personală — expresie a unei laborioase și îndelung gîndite selecții, a unui studiu aprofundat.Intr-adevăr, puterea de muncă a cercetătorului se cere complinită de o cupiin'zătoare viziune ideologică și estetică asupra literaturii, de capacitatea de a sesiza actualitatea mesajului clasicilor, de a reliefa conținutul idhatic și uman, de dorința statornică de a face educația civică, spirituală a cititorului.Reușitele domeniu al tipărirea și cilor — catații sale relevată in răspunsurile și punctele de vedere exprimate ne îndreptățesc să întrevedem un program editorial și mai atent conceput, o Sincronizare a eforturilor și posibilităților tuturor editurilor, chemate ca — păstrîndu-și specificul, profilul pe care-1 au — să asigure o prezență constantă,. în ediții prestigioase a operelor marilor noștri scriitori, a tot ce a creat mai valoros gîndirea artistică românească.
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0 Pe luciul gheții : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Vara de altădată : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Nemurire : LUMINA — 18,15; 20. 
0 Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Cîntecele mării : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
0 Cinci pentru Infern : SALA 
PALATULUI seria de bilete 3565)
— 17,15; (3569) — 20,15, FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45. .
0 B. O. Intră tn acțiune : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Z : POPULAR — 15,30; 18; 20,30, 
COTROCENI — 15; 17,30.
0 Șcimii : COTROCENI — 20.
0 Mayerling : RAHOVA — 16.
0 Orologiul Kremlinului : RAHO
VA — 20.
0 Departe de lumea dezlănțuită : 
FERENTARI — 15,30; 19.
0 Crimă și pedeapsă : — VIITO
RUL — 15; 19.
0 Poveștile piticului Blmbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în con
tinuare.
0 Program de documentare : TIM
PURI NOI — 19; 20,45.
0 Pomul de Crăciun : ARTA — 
15,30; 18, 20,15.
0 Ultima vacantă: PROGRESUL
— 15,30.
0 Fablio magicianul s PRO
GRESUL — 18; 20.
0 Dragoste la Las Vegas : VITAN
— 15.30; 20,15.
o Primul curieri VITA!A— 18.
0 Jocul stelelor — 9, N./Aștepta 
luna mal — 10,30; 12,30; 14,30, Mu
zica pentru milioane — 16,30; 18,45 
Doamna de... — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
0 Semnale pe drum : MUNCA — 
16; 18; 20.
0 Soarele alb al pustiului : LA- 
ROMET — 15,30; 17,45; 20.
0 Vagabondul : VOLGA — 9,15;
12,30; 16; 19,30. FLACĂRA — 9; 
12,30; 16; 19.30.
0 Genoveva de Brabant : EXCEL
SIOR — 9, 11.15; 13,30: 16; 18,30;
20.45, GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 
19,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Hibernatus : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45. 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Adio, prieteni ! : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20.
0 Șarada : GRIVIȚA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9- 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9,30—15 în continuare;
17,30; 20.
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• Opera Română : Travlata 
19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Coana 
Chlrița — 20, (sala Studio) : Al 
patrulea anotimp — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza

certe în acest important activității editoriale — răspîndirea operei clasi- și conștiința perfectibili-
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„ _____ Bu-
landra) (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce șl Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Pu- 
ricele în ureche — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor șl 
Molia — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30, (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
o Teatrul Evreiesc de Stat i Ma- 
zel-Tov t — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 16.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
- 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30.
O Studioul „Casandra" alI.A.T.C.: 
Caragiale... dar nu teatru — 20. 
a Teatrul „Țăndărică'...................
Calea Victoriei) : 
cîntec — 17, (sala 
demiei) : Bandiții 
momme — 15.
0 Circu' de Stat :
- 16 și 19,30.
O Ansamblul „Rapsodia 
nă" . Pe aripile rapsodiei
0 A.T.M. (Sala Studio) : Premieră
- 21..

i" (sala din 
O poveste cu 
din str. Aca 

din Karde-

Arena tinereți*

Româ- 
— 19,30.

II
I

*
I
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FAPTUL PRIMIRE
/

LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

IVERS
O căprioară
cu coarne

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit miercuri pe ministrul agriculturii și dezvoltării din Israel, Chaim Gvati, care participă la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte româno- israeliene ce se desfășoară in Capitală.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Cornel

Burtică, ministrul comerțului exterior.A fost prezent Raphael Bensha- lom, ambasadorul Israelului la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. (Agerpres)

Adunări generale
ale cooperativelor 

agricole de producție
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.j 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Viața internațională

Plenara C. C.
al Partidului Muncii din Albania

? A . I . -

CONVOCAREA CELUI DE-AL VI-LEA CONGRES ORDINAR 
AL P.M.A. PENTRU 1 NOIEMBRIE 1971

Nu demult, în cadrul ocolului silvic Agnita (Sibiu), cu ocazia unei vinători de selecție la căprior, a fost împușcat un exemplar ieșit din comun : nu un cerb, ci o căprioară cu... coarne. Un caz cu totul aparte care a atras de îndată atenția specialiștilor. în prezent, căprioara respectivă se află la laboratorul de biologie din cadrul Institutului de cercetări silvice, adusă aici pentru studierea cauzelor acestei excepții biologice.

întoarcerea delegației române 
de la TiranaMiercuri la amiază s-a Înapoiat de la Tirana delegația română, condusă de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, care a purtat convorbiri și a semnat Planul de colaborare culturală între Republica 'Socialistă România și Republica Populară Albania pe anul 1971.

Eroare 
de calcul

deGestionar la cooperativa 
consum din comuna Gornești 
(Mure?), Kiss Iosif era convins 
că este descoperitorul unei so
luții magice cu ajutorul căreia 
poate ajunge oricind la cea mai 
deplină unitate de vederi cu 
orice revizor contabil. Desigur, 
in materie de gestiuni și inven
tare. Pentru că, mai ales pe a- 
cest tărim, lui nu-i plăcea să 
aibă cu nimeni nici un fel de 
divergente. Cea mai bună do
vadă era modul cum ajunsese 
el să se înțeleagă cu șeful con
tabil Kozma Francisc. De cite 
ori constatau o lipsă în gestiu
ne, amândoi vedeau aceeași 
„rezolvare" : acte fictive de a- 
coperire ! Acum cîteva luni, 
gestiunea sa a fost supusă ia
răși ^-‘nui inventar. De data 
aceasta,, îl efectua revizoarea 
Hunyadi Paraschiva. Fărfi să 
mai st'ea mult pe gînduri, el 
i-a pus cîteva mii de lei pe 
masă : pentru lichidarea „mici
lor controverse" care începeau 
să se contureze. Foarte curind 
insă avea să-și dea seamg. că, 
prin aceasta, comisese, de fapt, 
o amară eroare de calcul. Revi
zoarea și-a continuat inventa
rul și a descoperit o lipsă de 
104 731 lei. Acum, atît el cit și 
complicele său vor suporta... 
scadențele legale.

Seară 
comemorativăMiercuri, in sala de spectacole a Institutului de teatru „Szentgyorgy Istvan" din Tg. Mureș a avut loc o seară comemorativă prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la nașterea scriitorului maghiar din Transilvania Teleki Sandor — personalitate marcantă a vieții culturale, prieten al poetului Petofi Sandor și participant la revoluția de la 1848. Despre viața acestui dîrz militant pentru cauza libertății popoarelor și despre activitatea sa literară au vorbit scriitorul Bozodi Gydrgy și conf univ. Olah Tibor de la Institutul pedagogic din localitate. (Agerpres)
vremea

Incendiu
în autobuzîntr-una din zilele trecute, autobuzul 31-CJ-1348 — proprietatea Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj — se întorcea din comuna Sărmaș (Mureș), unde un grup de studenți de la Conservatorul „Gheorghe Dima“ prezentaseră un spectacol. După eițiva kilometri de la plecare, pe raza comunei Mociu, autobuzul a luat foc. Din primele cercetări, se pare că incendiul s-a produs în urma unei defecțiuni la instalația de alimentare cu combustibil. 15 studenți au suferit arsuri de gradele I și II și au fost internați de urgență la spital. în afară de aceasta, pagubele materiale se ridică la peste 80 000 lei. Cazul se află in prezent sub ancheta organelor de resort care urmează să stabilească împrejurările in care s-a produs incendiul și măsurile corespunzătoare împotriva celor vinovați.
Povesti

9 

pentru 
legănat... 
acmlți

In primele zile ale lunii ia
nuarie, in maternitățile și ca
sele de naștere din județul Vil- 
cea au văzut lumina zilei peste 
50 de nou născuți. De prisos să 
mai spunem că părinții lor ar 
vrea ca, odată ajunși acasă, fie
care dintre ei să găsească aici... 
pătuțurile lor. Dar pătuțuri 
pentru copii nu găsesc absolut 
nicăieri. De ce ? Este o în
treagă poveste. Cică organiza
țiile comerciale locale nu con
tractează acest produs decit cu 
unitatea de industrie locală din 
Horezu, care, la rindul ei, nu 
reușește să acopere ritmic toate 
cerințele. Povestea ar fi, poate, 
bună de adormit copiii. Dar 
cum, din păcate, ea este prea 
adevărată, pătuțurile sint to
tuși mult mai recomandabile 
pentru așa ceva. Invităm deci 
Direcția comercială județeană 
să nu se mai legene in iluzii și 
să ia măsurile de rigoare.

I

„Actele 
la control!“Vasile Tomescu din Dorohoi, str. Spiru Haret nr. 147, era un amator de farse cu senzații tari. într-una din zilele trecute a făcut rost de un chitanțier și, punindu-și-1 în buzunar, a pornit la plimbare prin oraș. O străfulgerare de o clipă și s-a hotărît să devină... ofițer de miliție ! Marghioala Oboro- ceanu, Anica Pulhoc și numeroase alte trecătoare au fost invitate, rînd pe rînd, să-i prezinte buletinele de identitate la control. Cum descoperea ceva care nu este în ordine — și se pare că n-au fost deloc puține asemenea cazuri — scotea chitanțierul și aplica amenda corespunzătoare ! Farsa părea (mai ales pentru unii dintre cei cu musca pe căciulă) de efect. Epilogul însă n-a mai fost deloc vesel pentru „nevinovatul" amator de farse. Acum el este cel care trebuie să prezinte „actele la control". Iar păgubiții ar trebui să-și pună la punct buletinul de identitate și să-și mai „amendeze" propria naivitate.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 ianuarie. în țară : Vremea se menține în general călduroasă în prima parte a intervalului, apoi se va răci, începînd din nord- vestul țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ploi locale, care, pe alocuri, în nordul țării și în regiunea deluroasă, se vor transforma în îa- poviță și ninsoare. Vînt potrivit din nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele vor oscila intre zero și 10 grade. în București : Vreme in general călduroasă la început, apoi in răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit. Temperatura în scădere ușoară la sfirșitul intervalului. Ceață locală.

în Gara de Nord au fost prezenți Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister, precum și N'ikolla Profi, ambasadorul R.P. Albania la București, și membri ai ambasadei.La sosire, Vasile Gliga a declarat redactorului Agenției române de presă „Agerpres", Emil Marinescu, următoarele : Delegația română a fost primită cu multă prietenie în capitala Republicii Populare Albania. în acest climat au fost purtate tratativele care au dus la semnarea planului de colaborare culturală pe acest an, care marchează un important pas în dezvoltarea colaborării româno-albaneze in domeniul învă- țămîntului și științei, ca și în cel al schimburilor cultural-artistice. Delegația a avut, totodată, convorbiri cu ministrul învățămîntului și culturii, Thoma Deliana, precum și cu ministrul de externe al R. P. Albania, Nesti Nașe, și cu adjunctul său, Reis Malile. Cu acest prilej, s-a făcut un larg schimb de păreri asupra relațiilor bilaterale, ambele părți subliniind dorința de a le dezvolta în interesul celor două popoare. A avut loc, de asemenea, un util schimb de păreri cu privire la unele aspecte ale situației internaționale, în cadrul căruia au fost abordate cu precădere unele probleme interesînd regiunea Balcanilor.Consider — a subliniat interlocutorul — că această vizită, planul semnat, precum și convorbirile utile prilejuite de prezența delegației corespund relațiilor de prietenie și colaborare existente între România și Albania, dorinței reciproce de a le dezvolta.

în comuna Mircea Vodă din județul Constanța a avut loc adunarea generală a membrilor cooperativei a- gricole de producție. Cu acest prilej, cooperatorii au analizat activitatea desfășurată în cursul anului 1970, cind au obținut, între altele, producții de 2 200 kg griu și 5 253 kg porumb boabe la hectar, 2150 litri lapte de la fiecare vacă. La adunare s-a relevat faptul că, anul trecut, cooperativa agricolă a livrat statului, peste prevederile contractului, mai mult de 1 900 tone de porumb și griu și 438 hectolitri lapte. A fost, de asemenea, aprobat planul de producție pe a- cest an.în încheiere, participanții la adunare au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se angajează să muncească cu dragoste și devotament pentru ca in acest an să obțină producții sporite de cereale, legume, fructe, lapte, carne și ouă, iar pe a- ceastă bază să furnizeze fondului central al statului cantități de produse agroalimentare superioare prevederilor înscrise în contracte.Țăranii cooperatori din comuna Crevedia, județul Ilfov, întruniți în

adunare generală, au analizat activitatea desfășurată pe anul 1970, precum și sarcinile de plan pe anul 1971. Exprimîndu-și satisfacția față de rezultatele muncii lor, precum și sentimentele de recunoștință față de partid și de conducerea sa înțeleaptă, pentru sprijinul permanent acordat cooperativelor agricole în vederea necontenitei lor dezvoltări, țăranii cooperatori au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : Vă asigurăm de hotărîrea cu care ne vom organiza munca în acest an pentru aplicarea exemplară a complexului de măsuri indicat de dumneavoastră in expunerea din 23 noiembrie 1970. Sîntem conștienți că în acest an, prin aplicarea noilor forme organizatorice și de, retribuire a muncii, rezultatele economice vor fi superioare celor de pină acum, creindu-se astfel condiții pentru obținerea unor producții sporite, în urma cărora vom putea valorifica suplimentar însemnate cantități de produse agroalimentare. (Agerpres)

TIRANA 27 (Agerpres). — în zilele de 25 și 26 ianuarie, informează a- genția A.T.A., s-au desfășurat la Tirana lucrările celei de-a 11-a plenare a C.C. al P.M.A., care a examinat și a aprobat raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.A. cu privire la situația și. măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare.

Plenara a hotărît, totodată, să convoace cel de-al VI-lea Congres ordinar al Partidului Muncii din Albania la 1 noiembrie 1971.în încheierea lucrărilor a luat cu- vîntul Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania.

lui
Funeraliile

Hermann Matern
BERLIN 27. — Corespondentul A- gerpres Ștefan Deju transmite : Miercuri au avut loc la Berlin funeraliile de stat ale Iui Hermann Matern, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei Centrale de Control a P.S.U.G., vicepreședintele Camerei Populare a R. D. Germane, care a încetat din viață la 24 ianuarie.La adunarea de doliu, primul secre

tar al C.C. al P'iS.U.G., Walter Ul- bricht. a evocat personalitatea marelui dispărut, fiu devotat al clasei muncitoare germane.După ce sicriul cu corpul neînsuflețit a fost așezat pe un afet de tun, coloana s-a îndreptat spre crematoriul Baumschulenweg. Sute de mii de cetățeni au asistat la trecerea cortegiului funebru, pentru a aduce ultimul lor omagiu lui Hermann Matern.
Deschiderea expoziției

„TEHNOLOGIA INSTRUIRII"Sub auspiciile Ministerului învă- țămîntului, la institutul „Ion Mincu" s-a deschis miercuri, în prezența tovarășului Leonte Rău tu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, expoziția „Tehnologia instruirii" După cuvîntul inaugural, rostit de Mircea Malița. ministrul învățămîntului, a- sistența. în rindul căreia erau prezenți conducători ai unor ministere și instituții centrale, academicieni, rectori ai unor instituții bucureștene

de învățămînt superior, cadre didactice, studenți și elevi, a vizitat expoziția.Aparatele și instalațiile expuse, in cea mai mare parte realizate in întreprinderi, instituții de învățămint superior și școli din diferite centre ale tării, oferă o imagine a modului in care , tehnica poate sprijini problemele complexe ale învățămîntu- lui actual.

internațional de hochei în cîteva rînduri
Pe noul patinoar din Miercurea Ciuc

Răsfoind presa străină

„LA PRESSE" (Tunis):

„1600 KM
PRIN ROMÂNIA**

Recent ziarul tunisian „LA PRESSE" a publicat o suită de articol» despre România care își propune să ofere o imagine de ansamblu a vieții economice, politice și culturale din țara noastră, a succeselor obținute de poporul român în toate domeniile de activitate. Autorul acestor articole, MAHMOUD FADHEL, care ne-a vizitat țara ia sfirșitul anului trecut, scrie, printre altele :

DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE COLECTARE 

A METALELORîntreprinderea de colectare a metalelor achiziționează de la populație, prin unitățile sale, diferite obiecte, printre care : acumulatoare auto uzate din plumb în stare nedezmembrată (2,50 lei/kg.), precum și deșeuri și metale vechi feroase ușoare (tablă, cutii de conserve, reci- pienți, sîrmă, fier beton, cablu, și strunjituri nepregătite și pregătite). Se achiziționează, de a- semenea, deșeuri și metale vechi neferoase : ambalaje, capace, tuburi de pastă și alte deșeuri din folii de. aluminiu (3 lei/kg).

Pe noul patinoar artificial din Miercurea Ciuc a început aseară turneul internațional pentru „Cupa Federației române de hochei pe gheață". La turneu participă reprezentativele orașelor Sofia, Budapesta, București, Miercurea Ciuc. precum și o selecționată din Bratislava. în pri

mul meci, echipa orașului Sofia a întrecut cu scorul de 6—1 (2—0, 3—1, 1—0) selecționata Miercurea Ciuc.în cel de-al doilea joc al turneului internațional de hochei pe gheață, e- chipele orașelor București și Budapesta au terminat la -egalitate 4—4 (2—2, 1—1, 1-1).Turneul continuă astăzi.
FESTIVALUL ȘAH1ST DIN OLANDAîn runda a 12-a a turneului maeștrilor din cadrul Festivalului internațional șahist de la Wijk aan Zee, Victor Ciocîltea (cu piesele negre) a remizat cu cehoslovacul Jansa. în clasament conduc Adorjan (Ungaria) și Harto'ch (Olanda) cu cite 8 puncte. Victor Ciociltea (România) ocupă locul 8 cu 6.5 puncte.în grupa marilor maeștri, pe primul loc în clasament a trecut iugo

slavul Ivkov cu 8 puncte, urmat de Gligorici (Iugoslavia) și Petrosian (U.R.S.S.) cu cite 7,5 puncte, Andersson (Suedia) — 7 puncte (2) etc.în clasamentul turneului feminin conduc Milunka Lazarevici (Iugoslavia) și Maria Ivanka (Ungaria) cu cite 6,5 puncte fiecare. Elisabeta Polihroniade (România) se află pe locul 7 cu 3,5 puncte și o partidă întreruptă.

IN CADRUL UNUI CONCURS ATLETIC DESFĂȘURAT PE TEREN ACOPERIT LA LENINGRAD, cunoscuta'campioană sovietică NADEJ- DA CIJOVA a ameliorat cea mai bună performanță mondială de sală ia aruncarea greutății. Ea a realizat rezultatul de 18,62 m (vechea performanță era de 18,60 m și aparținea aceleiași atlete). Proba similară masculină a fost cîștigată de Volkin cu 19,19 m.SIMBATA Șl DUMINICA, in sala sporturilor de la Floreasca, se va disputa un interesant concurs internațional de judo cu participarea unor valoroși sportivi din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană, Ungaria, U.R.S.S., Polonia și România. Sîmbă- tă, concursul începe la ora 16,30, iar duminică dimineața de la ora 10,00.CONTINUÎNDU-Șl TURNEUL ÎN BRAZILIA, echipa de fotbal Sparta Praga a jucat la Sao Paulo cu formația locală Portuguesa. Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—0 (2—0) prin golurile înscrise de Cabinho (min. 38) și Basilio (min. 41).
(Urmare din pag. I)

— Ce măsuri concrete conside
rați că ar fi necesar să fie adop
tate 7— în primul rînd este necesar să se revizuiască tehnologiile actuale, simple care urmăresc fabricarea unui singur produs comercial, și să se treacă la aplicarea principiului economic fundamental de valorificare integială a tuturor factorilor materiali care intră în procesul de producție. Respectarea acestui principiu fundamental duce la o tehnologie integrată în așa fel incit în final nu mai rezultă poluanți. Și posibilități există. Mă voi referi la cîteva exemple din domenii diferite.De pildă, în tehnologia actuală de fabricare a produselor lactate intră lapte și apa necesară pentru spălări. La 10 volume lapte rezultă un volum de produs finit tbrinzeturi) șl 9 volume de zer. După cum se știe, zerul este un produs necomercializabil, care în schimb poluează apele și terenurile din jurul fabricilor respective. Dacă s-ar valorifica zerul prin aplicarea unei tehnologii integrate s-ar obține lactoză. proteine foarte asimilabile — mai asimilabile decit brînza — apă pură și săruri. Aceste săruri adăugate în hrana vițeilor — lucru pe care l-am văzut in R.F.G. — ar duce la un spor al greutății de circa 2O‘/« la vițeii de un an.Prin completarea tehnologiei actuale de prelucrare a laptelui cu valorificarea zerului, r.e-am integra în morala ecologică și nu am strica cu nimic echilibrurile din natură ; dimpotrivă am adăuga noi produse utile, eficiente din punct de vedere economic.Un alt exemplu. Abatorul și crescătoriile de animale. Aci procesul tehnologic necesită un foarte mare consum de apă. care în final se regăsește sub formă de apă foarte poluată. O crescătorie de circa 150 000 porci furnizează zilnic circa 4 000 mc de apă extrem de poluată, conținînd circa 25 kg substanțe organice degradabile/mc.Dacă se tratează rațional aceste ape reziduale se obține un nămol fertllizant, care contribuie la un spor de producție de 23—40’/» la porumb, sfeclă de zahăr, tutun, tomate etc. în același timp se obține o apă epurată, filtrabilă în sol, care poate fi folosită la irigarea terenurilor agricole. Abatorul, precum și crescătoria respectivă vor furniza deci numai produse valoroase și nu vor

contribui cu nimic la poluarea apei și a atmosferei. Dimpotrivă, va contribui cu apă epurată la irigații și cu nămol la fertilizarea solurilor a- gricole.Un alt exemplu. La fabricarea cimentului. o dată cu produsele utile se produc și nori de pulberi dăunătoare sănătății, oamenilor, animalelor, ogoarelor etc. Prin epurarea gazelor reziduale s-ar recupera circa 10 la sută din producția de ciment, ob- ținîndu-se un ciment extrem de fin, bogat in săruri de potasiu, care e- ventual ar putea fi folosite ca materie primă pentru obținerea fertili- zanților potasici. în Japonia aceste pulberi sint folosite indirect ca în-

primă datorie a noastră este studiul, elaborarea și punerea la punct a tehnologiilor integrate.
— In lucrările dv. de speciali

tate vă ocupați de floculanți 
(substanțe cu ajutorul cărora se 
precipită impuritățile din apă). 
Considerați floculanții T.I. (de
numiți astfel după inițialele nu
melui dv.) drept o soluție eficace și economică ?— Personal consider că o apă în prealabil limpezită este pe trei sferturi epurată. Deci limpezirea perfectă, rapidă și economică a apelor este indispensabilă. Metoda floculă- rii, cunoscută în lumea întreagă.

PURIFICAREA APEI
grășăminte. Integrarea tehnologiei curente cu epurarea gazelor ar duce la recuperarea unor importante deșeuri poluante transformîndu-le în produse utile.Același lucru se poate spune și cu privire la fabricarea acidului sulfuric. în procesul de producție intră pirită, aer și apă și rezultă acid sulfuric. gaze, ape reziduale, cenușă de pirită și nămoluri. Nămolurile conțin o serie de produse foarte toxice ca arsen, telur, selen (care separate constituie produse comercializabile) și un steril neutru care poate servi la epurarea apelor. La 100 tone pirită rezultă circa 70 tone de cenușă. Cine nu cunoaște dealurile de cenușă care înconjoară fabricile de acid sulfuric ? Din cenușa prelucrată s-ar putea obține cupru, zinc, minereu de fier, produse atît de prețioase pentru economia noastră.Aplicarea tehnologiei Integrate la fabricarea acidului sulfuric ar conduce la valorificarea integrală a piritei. fără nici un fel de deșeu care să polueze apele sau aerul.Exemplele ar putea fi continuate la infinit. Specialiștii care activează în domeniul industriilor chimice, mecanice, industria alimentară etc. pot contribui la elaborarea tehnologiilor integrate respective, care ar conduce la eliminarea unor foarte grave surse de poluare a apelor și atmosferei. O

ne-a preocupat și pe noi deoarece de multe ori limpezirea cu floculanții adecvați poate constitui unica fază a procesului de epurare. La Congresul de chimie industrială care s-a ținut recent în țara noastră, un reputat specialist de la Institutul politehnic din New York, profesorul Donald Othmer, a comunicat o lucrare extrem de interesantă cu privire la folosirea cenușilor zburătoare de la centralele termoelectrice, pentru epurarea apelor reziduale industriale. Din aceste cenuși se obține un floculant care se dovedește a fi mai bun decit poli- electroliții organici. Acest floculant elimină din apă o cantitate foarte mare din substanțele poluante, în așa măsură incit epurarea biologică a apei reziduale nu mai este necesară. Floculanții respectivi permit, in multe cazuri, înlăturarea a 90—96’/» din substanțele poluante. Comunicarea colegului american stîrnind un mare interes în rindul specialiștilor, a fost 'întrebat in ce stadiu se află lucrarea, în stadiu de pilot — a fost răspunsul. Trebuie să arătăm că noi aplicăm floculanții din cenușile zburătoare la Fabrica de zahăr’ din Po- dari-Craiova. încă de acum 4 ani. Aceasta pentru că cenușile zburătoare au fost experimentate la noi încă de multă vreme. în plus, noi am experimentat, cu deplin succes.

eficacitatea unor floculanți obținuți și din alte materiale, in general deșeuri industriale, cum sint zgurile metalurgice, silicații și aluminosilica- ții naturali și artificiali. Nici o apă, oricit de poluată ar fi. nu rezistă la acțiunea acestor floculanți T.I. Flo- culanții respectivi, pe lingă faptul că pot rezolva integral problema depoluării apelor, se găsesc în cantități enorme, la un preț redus, fiind accesibili și folosibili oricind. Ia orice temperatură și oriunde. Trebuie să arătăm că floculanții clasici, de tipul sulfatului de aluminiu, folosiți în mod curent sint scumpi, nu se găsesc în cantități suficiente și sint ineficaci, sub +10 grade temperatură a apei. Părerea mea este că microbiologia nu poate rezolva singură o aseme-! nea problemă ca depoluarea apelor. ea rămînînd eficace numai în cazul unor încărcături mici de poluanți ai apelor. De cele mai multe ori este necesară o combinare a procedeelor chimice și biologice.,
— Care sint concret posibili

tățile noastre de epurare a ape
lor pe această cale 7— Practic nelimitate ! Pentru epurarea celei mai impure ape rezultată. de exemplu, de la abatoare, la 2 mc apă reziduală sint necesare 1 kg zgură și >/î kg acid sulfuric. La un miliard mc apă foarte poluată sînt necesare 50(1000 tone zgură și 250 000 tone acid sulfuric. Putem conchide că avem încă de pe acum toată materia primă necesară epurării tuturor apelor poluate din țara noastră. Dacă vom face un simplu calcul, pornind de la faptul că zgu- rele metalurgice există în funcție de producția de metal, rezultă 'Că pe măsura creșterii producției de metal cresc și cantitățile de zgure necesare (și prisosind chiar) epurării apelor reziduale și chiar pentru epurarea apelor potabile. Aceasta în ceea ce privește producția de viitor, dar după cum știm zgurele metalurgice și cenușile zburătoare nu se deteriorează, incit le putem folosi și pe cele acumulate în decursul anilor trecuți.Părerea mea este că problema depoluării apelor își găsește o soluționare acceptabilă din toate punctele de vedere prin aplicarea unor tehnologii integrate în procesele de producție materială și prin folosirea floculanților obținuți din deșeuri industriale silicoase (zgure, cenuși etc.) la epurarea apelor reziduale și eventual chiar a celor potabile. Ră- mîne să deschidem cu curaj și competență aceste căi care ne stau la dispoziție.

„Cel 1 600 de kilometri străbătuți de-a lungul cîmpiilor și munților, o- rașelor și satelor, vizitarea fabrici-?, lor și uzinplor, a , cooperativelor a- gricole ne-âu permis să vedem o parte a României și să trăim, să „pipăim" realitatea acestei țări. Ne-am putut astfel familiariza, puțin cite puțin, cu această țară care, în multe privințe, este aproape de a noastră și să cunoaștem unele dintre problemele care se pun acestei societăți în plină transformare.Alături de vechi cartiere și monumente, Bucureștiul este străjuit de impresionante blocuri, toate noi, care se inalță pretutindeni. în cartierele de la margine și în centrul orașului. Această politică de construcții intensive a modelat noua înfățișare a Bucureștiului și a altor mari orașe ale României".„La Presse" evidențiază dezvoltarea pe care a luat-o economia României în anii socialismului, a- dincirea și diversificarea procesului de industrializare. „După cel de-al doilea război mondial — scrie ziarul — România s-a industrializat intr-un ritm foarte intens, care îi asigură astăzi un loc de seamă pe piața mondială pentru diferitele sale produse. Industria română permite actualmente exportul unei game variate de produse de o calitate în general bine apreciată.Dispunînd de mărfuri de bună calitate și întreținînd relații bune cu cea mai mare parte a statelor, România înțelege să practice cu toate țările o politică de cooperare și de schimburi din ce în ce mai intensă".

„Parcurgînd România, arată în continuare autorul articolului, nu poți să nu fi izbit de numărul mare de teatre, cinematografe, biblioteci șl case de cultură, care se găsesc în fiecare oraș, oricît de mic ar fi el. La orice oră din zi, librăriile sint pline de o clientelă de toate virste- le în căutare de cărți științifice, politice, lucrări de beletristică etc. Bibliotecile cunosc, de asemenea, o mare afluență și fiecare oraș, fiecare uzină are biblioteca sa. Analfabetismul, care era atît de răspîn- dit în ajunul celui de-al doilea război mondial, a dispărut astăzii complet din România. Școlarizarea este gratuită, iar tineretul școlar șl studențesc este obiectul unei solicitudini speciale. în general se constată foarte lesne în România, la toată lumea, dorința de a se instrui, de a învăța, de a cunoaște, de a citi".Un loc important în suita de articole publicate de „La Presse" îl o- cupă prezentarea politicii externe a țării noastre. „Conducătorii români, scrie ziarul, au reușit in acești din urmă ani să asigure țării lor un loc excepțional in relațiile internaționale. România întreține relații cu aproape toate țările lumii, independent de sistemul social și politic, conducîndu-se în acest domeniu după cîteva principii fundamentale : independență, egalitate și amplă cooperare internațională".în încheiere, „La Presse" se referă la bunele relații existente intra România și Tunisia, subliniind multiplele posibilități de dezvoltare a acestora.
NOTE

Urmașul lui „Papa Doc11
Jean-Claude Duvalier are nouăsprezece ani, este student în primul an la facultatea de drept, posedă șase limuzine de ultimul tip și a fost desemnat oficial de președintele Republicii Haiti, faimosul și sinistrul Franțois Duvalier, ca succesorul său la fotoliul prezidențial. De fapt. Jean- Claude are douăzeci și doi de ani, dar cum de-abia anul trecut a reușit să-și termine cu chiu cu vai liceul, „Papa Doc", dintr-un sentiment de dragoste paternă, a considerat că e mai bine pentru o- draslă să-i. mai scadă eițiva ani, ca nu cumva — doamne ferește ! — să treacă oamenilor prin minte cine știe ce bănuieli cu privire la capacitatea intelectuală a acestuia. După cum se vede, fiul singerosu- lui dictator are toate atributele necesare a- cestei funcții, minus vîrsta, „constituția hai- tiană" prevăzînd că șeful statului trebuie să aibă minimum 40 de ani.Bineînțeles, însă, în Haiti constituțiile sint făcute pentru a fi modificate, așa că mica diferență de vreo două decenii n-a constituit nici un obstacol în calea numirii lui Jean- Claude ca urmaș la „tronul" lui Duvaller-

tatăl, pe care s-ar putea foarte curind urca. (Zvonuri tot mai insistente vorbesc de oboală misterioasă decare ar suferi Papa Doc, sfirșitul acestuia fiind, pare-se, apropiat). Și haitlenii autrăit emoționante clipe în fața televizoarelor : din salonul galben al palatului prezidențial din Port-au-Prince, Papa Doc, înconjurat de membrii familiei, de șeful statului major și de căpeteniile faimoasei poliții secrete „Ton- tons Macoutes", s-a a- dresat națiunii, cerîn- du-le „marilor patrloți și vechilor camarazi de arme să facă zid inexpugnabil" în jurul fiului său, Jean-Claude Duvalier. Cuminte, acesta, aflat în dreapta lui Papa, număra în gînd cele 21 de salve trase în onoarea sa.Și astfel, „Apostolul unității naționale, Marele patron al comerțului și industriei, Binefăcătorul săracilor și Electrificatorul sufletelor" — cum s-a autointitulat Francois Duvalier — și-a dovedit încă o dată grija pentru poporul haitian, dindu-i un conducător care să fie la înălțimea „dinastiei Duvalier". înduioșătoare grijă pentru 5 milioane de haitiem care au cel mai scăzut nivel de trai din Ame

rica Latină (venitul a- nual pe cap de locuitor nu depășește 50 dolari). Sărăcia lucie a haitie- nilor, jefuiți, în adevăratul înțeles al cuvîn- tului, de „Tontons Macoutes" nu-1 împiedică pe „Papa Doc" să expedieze lunar la băncile elvețiene și americane 1 milion și jumătate dolari, adică jumătate din venitul național al țării și să-și recruteze paznicii cei mai costisitori ai propriei persoane, cum ar fi un celebru „mafiot" american, Joe Bananas, sau Max Intrattor. fostul șef al caselor de jocuri de noroc care aparțineau ex-dictatorulul cubanez Batista. Persoane foarte necesare ca să apere „revoluția duvalieristă", adică milioanele spoliate de clica dictatorială. în numele acelorași idealuri, Jean-Claude a fost desemnat succesor la cîrma țării.Acum, Papa Doc poate să-și trăiască liniștit, in palatul său fortificat. zilele care i-au mal rămas. Seifurile familiei pot conta pe un nou și demn părinte !Numai că va mai fi cineva cu un cuvînt de spus în toată această problemă : poporul haitian.
D. M.



viața intern a ț i o n ală
SITUAJIA DIN UGANDA 

DUPĂ LOVITURA DE STAT
O declarație a premierului iordanian: spania Continuă e. sato , „Japonia dorește

® Conferințe de presă la Kampala și Dar Es Salaam
• Frontiera dintre Kenya și Uganda este închisă

represiunile împotriva 
elementelor progresiste

să îmbunătățească relațiile

uKAMPALA 27 (Agerpres). — Vorbind în cadrul unei conferințe de presă radiotelevizate despre recentele evenimente din Uganda, generalul Idi Amin a declarat că lovitura de stat din această țară a fost înfăptuită de comandanții unor divizii și că el însuși a fost „surprins de evenimente". Generalul Amin a arătat că luptele au început duminică și că, la cererea militarilor, el a acceptat să conducă operațiunile, în scopul evitării unei vărsări de sînge și a unei eventuale divizări a armatei. Idi Amin a mai afirmat că va anunța unele măsuri pe care guvernul militar intenționează să le întreprindă pentru organizarea de alegeri generale.El a precizat că miniștrii din guvernul Obote urmează să fie convo- cați „pentru a li se explica sensul

Situația pare a fi în continuare încordată, după cum reiese și din declarațiile unui purtător de cuvînt al companiei de căi ferate a Africii orientale, care a anunțat, marți, că frontiera dintre Kenya și Uganda este închisă. Aeroportul din localitatea Entebbe, situată la 50 km de Kampala — capitala Ugandei — continuă, de asemenea, să fie închis și se află sub controlul trupelor generalului Idi Amin.în fine se anunță că președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, și-a întrerupt vizita oficială în India, ple- cind miercuri dimineața spre Dar Es Salaam, hotărîrea sa fiind pusă tot în legătură cu evenimentele Uganda.

AMMAN 27 (Agerpres). — La clubul „Al Ourdon" din Amman a a- vut loc o discuție publică la care au participat primul ministru Wasfi Tall, numeroși membri ai guvernului, Ibrahim Bakr, reprezentantul Comitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei, delegați al sindicatelor și ziariști. Cu acest prilej, premierul® Wasfi Tall a declarat că „Iordania ar recunoaște Israelul și ar pune capăt stării de beligerantă dacă această țară și-ar retrage toate trupele din teritoriile ocupate în anul 1967 și ar aplica rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U.". El a adăugat că „Iordania nu va accepta să cedeze nici o pal-
Turneul lui

mă din teritoriile ocupate". Premierul a ținut să sublinieze că „Iordania nu poate rămîne inactivă" și că, urmărind o soluție negociată, ea are în vedere și posibilitatea „cea mai rea — o confruntare militară". Răspunzînd unei întrebări privind „reactivi- zarea frontului oriental", premierul iordanian a arătat că, în prezent „se depun mari eforturi în vederea reorganizării acestui front".Luînd cuvintul în cadrul discuției publice, Ibrahim Bakr a menționat că rezistența palestineană nu se o- pune inițiativelor politice menite să garanteze retragerea forțelor israelie- ne din teritoriile arabe ocupate în iunie 1967, cu condiția ca nici un stat arab să nu semneze un acord sau un tratat care să prejudicieze dreptul la autodeterminare al poporului palestînean.

MADRID 27 (Agerpres). — Autoritățile franchiste intensifică represiunile centra intelectualilor și artiștilor spanioli care au protestat împotriva procesului de la Burgos, intentat luna trecută unui grup de patrioți basci. După cum relatează agenția Associated Press, la Madrid s-a aflat că Jorge Carbonell, unul dintre cei 300 de intelectuali care, în semn de protest față de procesul de la Burgos, s-au baricadat în mînăstirea Montserrat, a fost arestat la 12 ianuarie și este deținut de atunci fără să i se fi adus vreo învinuire precisă. Surse ale intelectualilor progresiști spanioli au indicat că aproape toți cei 300 de demonstranți de la mînăstirea Montserrat au fost interogațl de poliție.Pe de altă parte, la Madrid s-a a- nunțat că trei avocați ai patrioților judecați la Butrgos, care au refuzat să pledeze în fața tribunalului, în semn de protest față de caracterul ilegal al acestei înscenări judiciare, au fost privați de dreptul exercitării profesiunii lor pe timp de trei luni.

cu R. P. Chineza"TOKIO 27 — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : In cadrul dezbaterilor din Camera Consilierilor a Dietei, premierul japonez Eisaku Sato, răspunzînd intervențiilor din ziua precedentă ale deputa- ților, a declarat că „guvernul se pronunță în favoarea unor acorduri de cooperare, în diferite domenii, cu Republica Populară Chineză". El a e- vocat, în context, posibilitatea unor acorduri în domeniile transporturilor aeriene, poștale, ale agriculturii, schimbului de informații meteorologice. Menționînd că „Japonia dorește să îmbunătățească relațiile cu R. P. Chineză", Sato a opinat că, în prealabil, ar fi necesară „clarificarea ne-

înțelegerilor dintre cele două țări prin adîncirea cunoașterii reciproce-*.Referindu-se la Okinawa, premierul japonez a dat din nou asigurări că tratativele în vederea retrocedării insulei se desfășoară normal, afirmînd că întreaga procedură diplomatică de negociere aparține autorității executive, care va prezenta Dietei acordul definitiv la momentul oportun.In ceea ce privește situația inter
nă, Eisaku Sato a menționat că sporirea prețurilor la mărfurile de larg consum reprezintă una din cele mai dificile probleme căreia guvernul său trebuie să-i facă față.

in unele țări arabe
CUBA: CONSFĂTUIRE ÎN PROBLEMELE

După cum transmit agențiile de presă, pe străzile Kampalei continuă să patruleze tancurile și carele blindate. în fotografie : una din mașinile blindate în care se află conducătorul noului regim, generalul AminTelefoto : A.P. — Agerpres

TRIPOLI 27 (Agerpreș)'. — Yasser Arafat, președintele Comitetului Central al OEP, a sosit la Tripoli venind de la Alger, unde a purtat convorbiri cu președintele Houari Boumediene. Arafat a făcut, de a- semenea, o escală la Tunis, unde s-a Întreținut cu Bahi Ladgham, președintele Comitetului superior arab, și cu Mohamed Masmoudi, ministrul a- facerilor externe.La Tripoli, Yasser Arafat a început convorbiri cu Moamer El Ge- dafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, și cu alți membri ai acestui consiliu.

RECOLTĂRII ȘI PRELUCRĂRII
TRESTIEI DE ZAHĂR

Conferința pe
Național din

PRAGA 27. — Corespondentul A- gerpres Eugen Ionescu transmite : La 27 ianuarie a avut loc la Praga conferința pe țară a Frontului Național din Cehoslovacia, organism care reunește toate partidele politice și organizațiile obștești. Cu acest prilej, Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a rostit o cuvîntare.Conferința a ales noul Comitet Cen-

țară a Frontului 
Cehoslovaciatrai al Frontului Național. Ca președinte al Frontului Național a fost ales Gustav Husak.Participanții la conferință au a- doptat, în încheiere, două documente : „Frontul Național din Cehoslovacia și principiile fundamentale ale activității sale" și „Apelul Frontului Național către toți cetățenii Republicii Socialiste Cehoslovace".

evenimentelor din Uganda". La rîndul lor, observatorii scenei africane, încercînd să descifreze acest sens, consideră semnificativ faptul că la Kampala a fost din nou arborat drapelul regal.Fostul președinte Milton Obote a organizat și el o conferință de presă la Dar Es Salaam, afirmînd că președinte al U- se sa. El aîncăcă speră să. seconsideră gandei și toarcă în curînd în țara _________subliniat că în Uganda nu este vorba de o revoltă populară, adăugind că acuzațiile de corupție aduse guvernului său reprezintă o încercare de a camufla corupția din rîndul armatei ugandeze.In legătură cu stabilirea sa Ia Dar Es Salaam, Milton Obote a negat că i s-a? fi oferit sau că ar fi solicitat azil politic în Tanzania.

în-

s. u. A

W. Rogers despre poziția S.U.A. 
în domeniul cooperării tehnico-științificeWASHINGTON 27 (Agerpres). — Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, a declarat marți în fața Comisiei Camerei Reprezentanților pentru știință și • astronautică — referindu-se la poziția S.U.A. în domeniul cooperării tehnico-științifice — că „Administrația S.U.A. dorește ca guvernul și cercetătorii americani particulari să procedeze la schimburi privind Informațiile și rezultatul cercetărilor științifice fundamen-

tale cu toate țările, chiar cu acelea cu care Statele Unite nu au relații diplomatice". William Rogers a afirmat, în continuare, că „sîntem convinși că este în interesul tuturor, inclusiv al nostru, să facem tot ceea ce este posibil pentru a favoriza schimburile și difuzarea cit mai largă a ' informațiilor științifice".

„Conflictul
otelului"

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Prima confruntare a 
administrației republi
cane cu „regii neînco
ronați" ai oțelului, in
tervenită exact la mij
locul mandatului pre-: 
zidențial de 4 ani, s-a 
încheiat, după expre
sia presei americane, 
„cu un rezultat ce 
consemnează un spor 
de 6,8 la sută la prețul 
oțelului și nu de 12,5 
la sută, cum ar fi do
rit patronii oțelăriilor". 
A fost o confruntare 
scurtă, dar dură, în 
care argumentele și 
contraargumentele s-au 
schimbat in culise și 
nu in public, ca in 
1962, cînd așa-numita „criză a oțelului" l-a 
adus pe președintele 
Kennedy in conflict di
rect cu interesele mag
naților 
După cum 
pentru a-i 
să revină asupra ma
jorării prețului oțelu
lui, Kennedy a ordo
nat începerea unor in
vestigații antitrust și, 
totodată, a cerut Mi
nisterului Apărării, 
care absoarbe cea mai 
mare cantitate din oțe
lul autohton, să înce
teze a mai cumpăra 
acest produs de la 
companiile care refuză 
să revină asupra ho- 
tăririi de majorare a 
prețurilor. Președin
tele Nixon, angajat 
intr-o acțiune susținu-' 
tă împotriva fenome
nului inflaționist, a ac
ționat cu totul altfel, 
dat fiind faptul că are 
în arsenalul său mij
loace mai eficace decit 
cele aflate la indemina 
lui Kennedy. Astfel, 
după ce puternicul 
trust „Bethlehem Steel Company" a anunțat 
scumpirea cu 12,5 la 
sută a prețului oțelu
lui, președintele a re
fuzat să se angajeze 
personal in disputa cu 
magnații și le-a trans-

■ mis doar, prin interme
diul purtătorului său 
de cuvînt, Ronald Zieg
ler, că dacă indus-

siderurgiei, 
se știe, 

determina

tria oțelului dorește 
să se bucure in conti
nuare de protecția gu
vernului trebuie să-și 
reducă pretențiile. 
Ziegler se referea la 
faptul că în 1969 pre
ședintele Nixon a ac
ceptat, la cererea trus
turilor oțelului, să im
pună cote obligatorii 
la importurile de oțel. 
In acest fel, competi
tivitatea pe piața ame
ricană a oțelului a 
fost redusă la mini
mum, provocindu-se 
o sporire ^artificială a 
cererii, 
această 
trusturile 
rat, în
ani, prețul oțelului cu 
13 la sută. Adminis
trația a dus o politică 
de încurajare a indus
triei construcțiilor de 
mașini și șantierelor 
navale, două ramuri 
care, prin forța lucru
rilor, sint mari consu
matoare de oțel. In 
plus, războiul din In
dochina asigură indus
triei oțelului comenzi 
importante. Or, ținînd 
seama de toate aces
te facilități, directe 
sau indirecte, create 
industriei în cauză, „sporirea prețului o- țelului, arăta revista „NEWSWEEK", a fost apreciată de Casa Albă drept o neașteptată lovitură de cuțit dată pe la spate administrației".

In aceste circum
stanțe, președintele Ni
xon s-a văzut pus în 
situația de a lăsa clar 
să se înțeleagă că, în 
cazul în care trustu
rile 
duc 
bui 
gea . 
bligatorii", 
importarea unor canti
tăți mai mari de oțel 
și sporind astfel con
curența dintre furni
zorii externi și cei au
tohtoni pe piața ame
ricană a oțelului, pen
tru a menține prețurile 
la același nivel. In plus,

Profitind de 
conjunctură, 

• au majo- 
ultimii doi

oțelului nu-și re- 
pretențiile, va tre
să revizuiască le- 
privind „cotele o- 

permițînd

administrația a califi
cat hotărîrea compa
niei „Bethlehem" drept 
o măstiră care alimen
tează presiunile infla
ționiste asupra econo
miei americane, con
travenind astfel poli
ticii economice a gu
vernului.

In fața unor aseme
nea amenințări, mai 
ales a celei privitoare 
la intensificarea con
curenței străine pe 
piața S.U.A. a oțelului, 
trusturile s-au văzut 
silite să cedeze parțial. 
Cum societatea „U. S. Steel" avea de plătit 
o poliță companiei „Bethlehem" incă din 
1962 — cînd aceasta 
cedase in fața presi
unilor lui Kennedy, re- 
nunțînd la majorarea 
prețurilor fără a se 
consulta în prealabil 
cu celelalte trusturi, 
determinîndu-le astfel 
să cedeze și ele — de 
data aceasta s-a revan
șat, anunțînd, unilate
ral, că va spori prețul 
oțelului cu numai 6,8 
la sută. Acest fapt a 
fost primit de „Bethle
hem", care ținea la un 
spor de 12,5 la sută, cu 
o explozie de proteste, 
dar, pină la urmă, 
trebuit să
In același timp, admi
nistrația,
că mai mult nu poate 
obține de la trusturile 
oțelului, a acceptat ta
cit această majorare.

Deci, in numai doi 
ani, prețul oțelului a- 
merican a sporit cu a- 
proape 20 la sută, fapt 
apreciat de presa a- 
mericană drept „un act intolerabil". „In circumstanțele create de presiunile inflaționiste, flexibilitatea prețurilor este o condiție e- sențială pentru însănătoșirea unei industrii, dar acest lucru nu justifică acțiunea de a fixa prețuri-rachetă cu focoase inflaționiste", scrie „WASHINGTON POST".

. 'rT Ill’ll, d 
se încline.

considerînd

HAVANA 27 (Agerpres). — La Palatul Revoluției din Havana a avut loc o consfătuire în problemele recoltării și prelucrării trestiei de zahăr, la care au luat parte Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului cubanez, Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, și alți conducători de partid și de stat cubanezi, precum și conducătorii unor organizații de masă.Luînd cuvintul Ia consfătuire, Fidel

Castro a relevat că succesele obținute în campaniile de recoltare și prelucrare a trestiei de zahăr — „Zafra" — determină dezvoltarea economiei naționale a țării. Subliniind necesitatea obținerii unei producții optime de zahăr, vorbitorul a arătat importanța introducerii pe plantații a celor mai eficiente mijloace de recoltare a trestiei, a mecanizării lucrărilor agricole, a dezvoltării hidroameliorațiilor și cultivării unor soiuri noi de trestie de mare productivitate.
Ședința Biroului Politic
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al C.C. al P. M. U. P.(Agerpres). — LaVARȘOVIA 27 . _ .ședința din 26 ianuarie a BirouluiPolitic al C.C. al P.M.U.P. au fost; discutate unele sarcini- ale organelor '
ut încheierea Congresului U.C.D.

BONN 27 (Agerpres).— După trei zile de dezbateri, miercuri seara s-au încheiat la Dusseldorf lucrările Congresului Uniunii creștin-democrate. In ultima zi a congresului, rezervată problemelor de politică externă, numeroși vorbitori au criticat o moțiune în acest sens prezentată congresului spre aprobare. Deputatul Walther Leisler-Kiep, caracterizînd moțiunea drept o „culegere de citate pentru toate împrejurările", a cerut ca „U.C.D. să spună clar ce fel de politică va promova față de țările Europei răsăritene în cazul în cara va deveni partid de guvernămînt".Deosebit de semnificativă a fost prezentarea da către „Junge Union0 (Organizația da tineret creștin-demo- crată) a unei moțiuni separate privind politica externă a partidului,

moțlune care a cerut recunoașterea graniței Oder—Neisse ca premisă a reconcilierii între Polonia și R.F. a Germaniei. Deși nu a fost aprobată, această moțiune a prilejuit vii dispute.La sfîrșitul dezbaterilor a fost a- doptată, totuși, moțiunea propusă de Comisia de politică externă a U.C.D., considerată în cercurile politice vest- germane ca o reluare a tezelor anacronice și rigide ale unor lideri creș- tin-democrați privind realitățile politice existente în Europa.Referindu-se la lucrările Congresului de la Dusseldorf, purtătorul de cuvînt al Partidului social-democrat, Jochen Schulz, a declarat că impus forței» conservatoare U.C.D.

y

s-au din

și organizațiilor de partid în legătură cu situația actuală internă, anunță .agenția F.A.P. ■■ „ '* La'’24 1 ianuarie, E. Gierek, P. Ja- Yoszewicz și alți reprezentanți ai conducerii de partid s-au întîlnit cu muncitori de la șantierul naval „A. Warski", iar la 25 ianuarie ei au avut o întîlnire cu reprezentanții colectivelor întreprinderilor și activului de partid din Gdansk. Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P., relevă agenția poloneză, a apreciat pozitiv' desfășurarea și rezultatele acestor întîlnlri, la care au fost și deschis o portante, de tru oameniiBiroul Politic al C.C. a constatat că în perioada care a trecut de la Plenara a Vil-a a C.C, al P.M.U.P. au fost adoptate o serie de hotărîrl în vederea reglementării situației, ținînd seama de posibilitățile existente, în problemele sociale și economice de primă urgență. îmbunătățirea pe mai departe a condițiilor de trai va fi posibilă numai atunci cînd va spori în prealabil producția.

Presa, precum și posturile de radio și televiziune din R. F. a Germaniei— transmite corespondentul nostru la Bonn. M. Moarcăș — consacră ample comentarii convorbirilor franco—vest- germane la nivel înalt, desfășurate luni și marți la Paris.Referindu-se la poziția franceză față de politica guvernului Brandt privind țările socialiste din Europa, televiziunea vest-germană a subliniat că această politică a găsit deplină aprobare la Paris. Georges Pompidou— s-a menționat în comentariu — a ținut să declare textual cancelarului Willy Brandt : „Ați ales realismul, cu convingerea că acest lucru servește deopotrivă Republicii Federale, ca și Europei și (păcii. Alegînd această po- liticăj ați ales o cale paralelă cu aceea* pe care se străduiește să o urmeze guvernul francez*'.Majoritatea comentatorilor încearcă să desprindă în ce măsură președintele francez și cancelarul vest-ger- man au reușit sau nu să apropie punctele lor de vedere în problemele relațiilor interoccidentale și, în special, în cele ale Pieței comune.

„Kolnische Rundschau" subliniază că, „în privința uniunii economice și monetare vest-europene, în ciuda u- nor declarații de bune intenții, asperitățile rămin. Divergențele și contradicțiile existente în această privință între Bonn și Paris au putut fi, în cursul convorbirilor dintre Brandt și Pompidou, estompate, dar nu eliminate".
★Relațiile Est-Vest șl diferitele aspecte ale problemelor vest-europene abordate în cadrul convorbirilor franco—vest-germane rețin îndeosebi a- tenția presei franceze. Astfel, ziarul ,,L’ Aurore" apreciază că „Willy Brandt a obținut din partea Franței cauțiunea indispensabilă pentru politica sa de deschidere față de Est contestată de opoziția creștin-demo- crată". Dacă „Paris Jour" consideră că „punctele de vedere s-au apropiat în mod considerabil" în problemele Pieței comune, ziarul „Le Figaro" menționează că „dificultățile nu au fost înlăturate. S-a reușit doar să se realizeze o înțelegere asupra unei schițe generale".

dezbătute în mod sincer serie de probleme im- însemnătate vitală pen- muncii. O iarnă neobișnuit de... caldă

agențiile de presă
Ciu En-lai a primit dele

gația Adunării Naționale a 
R.A.U. La Pekin au avut loc convorbiri între Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu Hui Tzo, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, și delegația de bunăvoință a Republicii Arabe Unite, condusă de Muhammed Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale a R.A.U. Delegația egipteană a. sosit într-o vizită oficială la Pekin, ia Invitația guvernului chinez și a Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină.

Președintele U. Kekkonen 
în Italia. La invitația președintelui Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, miercuri a sosit la. Roma, într-o vizită oficială, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, însoțit de ministrul de externe, Vaino Leskinen. In aceeași zi, președintele Kekkonen a avut o primă convorbire cu președintele Saragat. La palatul Farnesina (sediul Ministerului de Externe al Italiei), au început convorbirile, dintre miniștrii de externe ai celor două țări. Se a- preciază că temele majore ale convorbirilor vor fi perspectivele convocării conferinței pentru problemele securității în Europa și efectele politicii Pieței comune asupra comerțului exterior finlandez.

Ecuadorul a cerut convo
carea unei reuniuni mi
nisteriale consultative a 
Organizației Statelor Ame
ricane (°-S-A.), pentru a dezbate conflictul dintre Washington și Quito în privința limitelor zonei de pescuit ecuadoriene.

transmit

Un ianuarie capricios 
a răsturnat anul aces
ta toate tradițiile ier
nii rusești in partea 
centrală a R.S.F.S.R. 
In locul celor 25—30 
grade minus, tempera
tura obișnuită pentru 
această dată, intrea- 
8a fișie centrală a 

.S.F.S.R. este acope
rită cu nori de ploaie. 
La Moscova, termome
trele au arătat zilele 
trecute trei grade
plus. Șapte meciuri 
de hochei pe ghea
ță programate în ca
pitală au trebuit să 
fie aminate din cauza 
dezghețurilor masive.

Asemenea capricii ale 
naturii, neobișnuite de
sigur, nu sint totuși 
fără precedent. La 23 
ianuarie 1959, tempe
ratura medie a aeru
lui a fost in această 
zonă a U.R.S.S. de plus 
4,2 grade.

Vremea însorită, de
osebit de caldă, din 
ultimele zile, a făcut ca 
in regiunile de nord- 
est ale Bosniei să apa
ră primii vestitori ai 
primăverii : ghioceii și 
violetele. Datorită tem
peraturii neobișnuit 
de ridicate pentru a- 
cest anotimp, ogoarele

cu semănături de 
toamnă au înverzit.

în Finlanda, rîul 
Kyroe Njoki, care stră
bate zona centrală a 
țării, a ieșit din matcă, 
inundind peste 1 000 de 
hectare. Nivelul apelor 
continuă să crească cu 
4 centimetri, pe oră. 
Cauza actualelor inun
dații, ce at' loc de obi
cei in acetrslă parte a 
țării primăvara sau 
toamna, o constituie 
vremea neobișnuit de 
călduroasă pentru freest anotimp.

(Agerpres)

Problema convocării unei 
conferințe general europe
ne asupra securității 8 fost abordată marți, la Londra, în cadrul unei întrevederi la care au participat Josef Winiewicz, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, Anthony Royle, subsecretar de stat la Foreign Office, și Ralph En- ckel, ambasador Itinerant al Finlandei. Winiewicz și Enckel au sosit la Londra cu titlu particular, pentru a participa la un colocviu organizat de către „European-atlantic group".

Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit pe Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, care s-a aflat în R.D.G la tratament, informează agenția A.D.N. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.
Liderul majorității demo

crate din Senatul american Mike Mansfield, a declarat, în cursul unui interviu televizat, că a sosit momentul să se anunțe calendarul precis al retragerii trupelor americane din Vietnamul de sud. El a adăugat că, paralel cu retragerea trupelor din Vietnam, trebuie să se reducă la jumătate numărul militarilor americani din Europa occidentală.

între asociațiile de prie
tenie germano-franceză din 
R.D.G. și franco-germană 
din Fmnta a £ost încheiat un acord de colaborare pe anul 1971. Cele două organizații își propun să depună în continuare eforturi pentru a-și aduce o contribuție concretă la dezvoltarea relațiilor dintre R. D. Germană și Franța și a acționa în direcția stabilirii de relații diplomatice între cele două țări.

Tratative economice po- 
lono-vest-germane. Var- șovia au început tratativele între o delegație economică a R. P. Polone și o delegație similară a R. F. a Germaniei, cu privire la încheierea protocolului referitor la schimburile de mărfuri dintre cele două țări pe anul 1971, informează agenția P.A.P.

Greva celor 230 000 de 
salariați din serviciile poș
tale din Marea Britanic a in- trat în cea de-a opta zi, fără să existe perspectiva unei soluționări apropiate a conflictului. Reprezentanți ai centralei sindicale T.U.C. (Trade Union Congress) au adresat un nou apel către cele 150 de organizații sindicale afiliate să contribuie la sprijinirea „Fondului de urgență", pentru ajutorarea familiilor greviștilor.

Producția mondială de 
petrola crescut în anul 1970 11 la sută, înregistrînd un volumtal de 2,367 miliarde tone de petrol brut, față de 2,133 miliarde tone in 1969, a anunțat la Bonn societatea „Deutsche Shell", filială a grupului anglo-olandez „Royal Dutch Shell".

Discuții sovieto-america- 
ne în problemele pescuitu
lui. Statele Unite și Uniunea Sovietică au început o serie de discuții asupra unor probleme de pescuit, inclusiv asupra pescuitului de crabi în zona Mării Bering și în partea de nord- est a Pacificului. Aceste convorbiri privesc „aranjamente viitoare", menționează o declarație a Departamentului de Stat.

■ tîce, Andrei Gromîko. La solicitarea agenției TASS, ministrul austriac a făcut o scurtă declarație, relevînd că de la încheierea Tratatului de stat, de la restabilirea Austriei independente și democratice și proclamarea neutralității țării, relațiile sale cu U.R.S.S. s-au dezvoltat favorabil, existînd condiții pentru întărirea lor continuă.
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer El Ge- dafi, a declarat că va candida în cadrul apropiatului referendum pentru desemnarea președintelui țării. In a- celași timp, el a subliniat că, în prezent. Consiliul Comandamentului Revoluției se străduiește să elaboreze Constituția permanentă a Republicii Arabe Libiene și să aleagă parlamentul țării, „pe baza unei reprezentări cu adevărat populare".cu

to-

Revista literară „Signos", 
care apare la Havana, consacră 
ultimul său număr, in între
gime, poeziei și artei românești. 
Totalizind peste 206 de pagini, 
revista face o amplă prezentare 
a folclorului românesc, a arhi
tecturii populare și a poeziei ro
mânești contemporane. Revista 
publică texte ale unor cintece 
populare românești din mai 
toate regiunile țării, doine, zi- 
cători, proverbe. Sint reproduse 
numeroase motive de artă popu
lară, elemente decorative ale 
arhitecturii populare, precum și 
opere ale lui Brăncuși. Revista 
publică, de asemenea, traduceri 
din operele unor- poeți români 
contemporani.

1,5 milioane de muncitori 
constructori italieni s-au 
aflat într-o grevă de 24 de ore* care a afectat șase din cele mai mari orașe ale Italiei. Revendicările economice ale greviștilor au fost sprijinite prin mari adunări și demonstrații organizate la Roma, Milano, Napoli și Florența.

Sesiunea Comisiei mixte 
greco-iugoslave pentru tu
rism. ka Atena a sosit delegația Iugoslavă care va participa la sesiunea Comisiei mixte greco-iugoslave pentru turism, anunță agenția Taniug. Comisia urmează să examineze problemele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări in acest domeniu.

Ministrul de externe aus
triac Rudolf Kirchschlaeger, a avut convorbiri cu ministrul culturii al U.R.SS., Ekaterina Furțeva. și a oferit un dineu la ambasada Austriei în cinstea șefului diplomației sovie-
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O manifestare consacrată ani
versării Zilei Unirii Principate
lor Române a avut loc recent la 
Saint-Etienne. Asociația Franța- 
România a organizat, la Casa de 
Cultură din această localitate, 
expoziția „București — capitala 
României". Cu acest prilej au 
luat cuvintul Michel Durafour, 
primarul deputat al orașului, și 
Frangois Chagot, președintele 
Asociației Franța-România, care 
au evocat bunele relații de în
delungă tradiție franco-romăne.

Satelitul de comunicații 
„Intelsat", lansat luni* de u Cape Kennedy, a fost plasat miercuri pe o orbită geostaționară. deasupra Oceanului Atlantic, în zona ecuatorială, a anunțat N.A.S.A. Satelitul, primul din seria .Intelsat-4“, care urmează să perfecționeze sistemul de comunicații globale al Corporației ..Comsat" se află in stare perfectă de funcționare.
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