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Astăzi,
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Ceea ce se va 
investi acum 
în irigații se 
va regăsi la 
toamna înze
cit în magazie

PENTRU ÎNFLORIREA
SATULUI SOCIALIST 1•

in Republica Socialistă România
La Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român o delegație a Partidului Comunist din Grecia a vizitat Republica stă România în perioada 28 rie—3 martie.Delegația a fost formată varășii Kostas Koliannis, prim-se- cretar al C.C. al P. C. din Grecia, Leonidas Stringos și Panos Dimi- triu, membri ai Biroului Politic al C.C. al P. C. din Grecia.In timpul șederii în Republica Socialistă România, delegația Partidului Comunist din Grecia a vizitat Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Uzinele „Tractorul” din Brașov, Cooperativa Agricolă de Producție Ghimbav din regiunea Brașov, s-a întîlnit cu muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, reprezentanți ai organizațiilor de masă și ai organelor locale de partid. Tovarășul Kostas Ko- liannis a ținut o expunere în fața cadrelor didactice și studenților A- cademiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu” de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Sociali- februa-din to-

După o susținută campanie elea- toralâ, desfășurată timp de mal multe săptămîni în toate satele patriei noastre, astăzi au loa în întreaga țară alegerile de deputați în sfaturile populare comunale. Vor fi aleși 127 759 deputați, din rîndu- rile cărora, în primele sesiuni ale sfaturilor populare comunale, se vor alege comitetele executive și președinții acestora.Sfaturile populare comunale ocupă un loc important în sistemul democrației noastre socialiste. Ca organe locale ale puterii de stat, ele au sarcina — ață cum se arată în Constituția țării — de a con- uce activitatea in comune, asigu- Irînd dezvoltarea lor economică, so- jcial-culturalâ și gospodărească, (menținerea ordinii publice, legali» Itatea socialistă și ocrotirea drepturilor cetățenilor. Sfaturile populare 'organizează participarea cetățeni- 
ajlor la rezolvarea pe plan local I treburilor de stat și obștești.în modalitățile de alegere și funcționare a sfaturilor populare își găsește o puternică expresie democratismul orînduirii noastre, dreptul cetățenilor de a alege și de a fi aleși în organele puterii de stat, de a participa, prin reprezentanții lor, la conducerea treburilor obștești.Zecile de mii de candidați pentru alegerile de astăzi au fost propuși de oamenii satului socialist din rîn- durile celor mai vrednici țărani cooperatori și cadre de conducere din cooperativele agricole de producție, mecanizatori și tehnicieni din G.A.S. și S.M.T., medici, învățători — oameni care și-au dovedit atașamentul față de orînduirea socia- l'stă, priceperea și pasiunea pentru activitatea obștească, care sînt model de conduită în viața personală, se bucură de respectul și stima cetățenilor. In adunările de propunere a candidaților, masele de cetățeni, manifestînd maturitate politică și un înalt spirit de răspundere, s-au orientat spre aceia dintre foștii deputați, ale căror însușiri s-au verificat în activitatea de pînă acum și merită să fie rea- leși, ca și spre elementele noi, care s-au afirmat în această perioadă ; ei nu î-au mai propus pe cei care s-au dovedit necorespunzători încrederii ce le-a fost acordată.Intîlnirile dintre candidați și alegători, întreaga desfășurare a campaniei au determinat o largă dezbatere a problemelor gospodărești ale satelor, la care au participat milioane de cetățeni. Au fost luate în discuție cu acest prilej problemele unei mai bune gospodăriri, ale sistematizării, electrificării și înfrumusețării satelor, îmbunătățirii activității de deservire prin unitățile comerciale și prestatoare de servicii, ale mai bunei folosiri a noilor așezăminte sociale și culturale, ale funcționării școlilor, instituțiilor de asistență sanitară, problemele legate de ridicarea nive-

luluf de civilizație al satelor, ea obiective importante trasate de Congresul al IX-lea în domeniul vieții satelor noastre. S-au relevat realizările obținute pe acest tărîm, au fost scoase în evidență lipsurile care mai dăinuie și căile de a le înlătura. Candidații au înscris în carnetele lor aproape 100 000 de propuneri de interes general, dintre care unele au și fost rezolvate sau sînt în curs de rezolvare; cele care depășesc posibilitățile de rezolvare la nivelul comunelor urmează să fie trimise comitetelor executive ale sfaturilor populare raionale.Larga dezbatere cetățenească a arătat încă o dată inepuizabilele resurse de inițiativă, energie și pricepere gospodărească ale țărănimii, scoase la lumină de noile rînduieli din viața satelor noastre, interesul maselor celor mai largi pentru continua ridicare a satelor și comunelor. Aceasta ilustrează forța democrației socialiste în acțiune, trăinicia orînduirii noastre sociale, în care masele au cele mai largi posibilități de a se manifesta în viața politică și obștească.Deputății care vor fi aleși astăzi vor trebui să dovedească, prin întreaga lor activitate, că sînt la înălțimea încrederii cu care au fost investiți de locuitorii satelor. Strîns legați de mase, trăind în mijlocul lor, cunoscînd interesele și doleanțele cetățenilor, fiind tot timpul a- tenți la ceea ce-i preocupă, deputății trebuie să-și facă un punct de onoare din a contribui activ Ia rezolvarea cererilor îndreptățite, la satisfacerea cerințelor multilaterale ale cetățenilor. Deputatul nu trebuie să uite nici o clipă că cel mai bine ' își poate îndeplini îndatoririle ce-i revin numai împreună cu cetățenii, asigurîndu-și sprijinul lor nemijlocit, atrăgîndu-i la toate acțiunile de interes obștesc. Firește, pentru a avea acest rol în viața satului, deputatul trebuie să fie el însuși un exemplu mobilizator, aflîndu-se tot timpul în primele rînduri la înfăptuirea propunerilor cetățenilor și acțiunilor inițiate de sfatul popular comunal.Prezentîndu-se astăzi la urne, a- legătorii din localitățile rurale își vor da votul candidaților propuși și susținuți de ei înșiși ca fiind cei mai vrednici și destoinici gospodari ai satelor, convinși că noile organe locale ale puterii de stat vor continua șl dezvolta realizările de pînă acum în viața economică, gospodărească și social-culturală. Vo- tînd pentru candidații Frontului Democrației Populare, milioanele de oameni ai muncii de la sate vo
tează pentru progresul agriculturii 
socialiste, pentru înflorirea satelor 
și buna lor gospodărire, pentru un 
nivel de viață tot mai ridicat al 
țărănimii, pentru întărirea conti
nuă a orînduirii noastre socialiste.Toți alegătorii la vot I Toate voturile — candidaților Frontului Democrației Populare I

Pretutindeni oaspeții greci au fost înconjurați cu interes și caldă ospitalitate — expresie a sentimentelor de solidaritate frățească pe care poporul român le nutrește față de lupta comuniștilor greci, a relațiilor de prietenie dintre poporul român și poporul grec.Delegația Partidului Comunist din Grecia a avut întîlniri și convorbiri la C.C. al P.C.R., cu o delegație a Partidului Comunist Român. Din partea română la convorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R,, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.In cadrul convorbirilor, părțile s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor actuale ale Partidului Comunist Român și ale Partidului Comunist din Grecia și au făcut un schimb de păreri în probleme interesînd ambele partide, în probleme ale situației internaționale actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești.Delegația P.C. din Grecia a înfățișat lupta dusă împreună cu celelalte forțe progresiste pentru dezvoltarea democratică a țării, pentru legalizarea partidului, pentru satisfacerea revendicărilor maselor muncitoare și apărarea intereselor naționale ale poporului grec, pentru fericirea și prosperitatea națiunii elene, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de pace și progres.Delegația Partidului Comunist Român a prezentat oaspeților activitatea desfășurată de partidul comunist și de întregul popor pentru îndeplinirea programului multilateral de dezvoltare a României, adoptat la cel de-al IX-lea Congres al partidului în vederea dezvoltării economiei, înfloririi științei și culturii, ridicării continue a nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii.

Cele două delegații au apreciat cu satisfacție existența între cele două partide a unor relații tovărășești, de caldă prietenie și au exprimat hotărîrea de a dezvolta în continuare aceste legături prin intensificarea contactelor, a schimbului de păreri și informații, fiind convinse că toate acestea contribuie la cunoașterea reciprocă mai bună, la cauza unității și solidarității comuniștilor de pretutindeni.In cadrul schimbului de păreri privind problemele vieții internaționale contemporane, ambele delegații au subliniat faptul că în zilele noastre forțe uriașe se ridică pe toate continentele la lupta tot mai hotărîtă pentru statornicirea unui climat de pace, înțelegere și colaborare între popoare, pentru dezvoltarea națională și socială. Urmărind împiedicarea acestui grandios proces, cercurile imperialiste recurg tot mai fățiș la intervenții armate, lovituri de stat și represiuni, încalcă normele elementare ale relațiilor dintre state, săvîrșesc acte de agresiune ce pun în primejdie pacea lumii.Cu acest prilej, cele două delegații au exprimat adînca îngrijorare față de intensificarea războiului agresiv dus de Statele Unite ale Americii în Vietnam, și-au manifestat solidaritatea deplină cu cauza dreaptă a poporului vietnamez și întregul sprijin față de poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Ambele delegații au arătat că în prezent se impune încetarea imediată, definitivă și necondiționată a bombardamentelor S.U.A. asupra R. D. Vietnam. Este absolut necesar să fie retrase neîntîrziat toate trupele americane și celelalte trupe din Vietnamul de Sud, să fie respectat dreptul inalienabil al poporului vietnamez
(Continuare In pag. a V-a)

COMERCIALA?MetaforaÎN ZIARUL DE AZI

Șantierele nava
le Galați
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• ANA LUI MANOLE
• „MALADII SANITARE**
• FAPTUL DIVERS
® PRESTIGIUL FRUMO
SULUI • DENATURĂRI
ALE ATRIBUȚIEI CORPU
LUI DIDACTIC • UNI
TĂȚI DISTINSE CU
„STEAGUL ROȘU
• SPORT
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Surpriza cea mai plăcută a 
unui străin care învață limba 
noastră este s-o audă vor
bită liber, la întîmplare, de 
către un om oarecare. Va 
remarca numaidecîf, atunci, 
vorbirea metaforică, de mare 
vioiciune și expresivitate a 
poporului nostru, 
motivele pentru 
știu pe cineva să fi regretat 
truda și timpul dăruite 
ceasurilor de învățare a 
limbii românești. Inventivita
tea populară în mînuirea gra
iului este nesfîrșită și de a- 
ceea marii noștri scriitori cla
sici, de la cronicari pornind, 
par cercetătorului lipsit de 
perspectivă a fi folosit mijlo
cul întoarcerii la matcă, pe 
cînd în realitate ei n-au pă
răsit-o niciodată, ori cît de 
sus s-au înălțat. De la croni
carul ce zicea despre un 
domnitor că, în spaima să, 
„îmbrăcase cămașe de ghea
ță", sau despre mercenarul 
înfrînt că era „mînios ca un 
urs împușcat", la Lucian Blaga, 
slăvind clipa cînd cerbul își 
apleacă botul în izvor —

de Șerban 
CIOCULESCU

unul din 
care nu

„Din luciul albăstrui precum 
e fierul, / sorbind cu grijă 
alege, parc-ar vrea / să bea 
ușor din apă numai cerul" — 
și pînă 
stihuitori
Marin 
afle noi 
prin folosirea metaforei — 
creafia literară ne dă expli-

la cei mai tineri 
din generafia lui 

Sorescu, stăruind să 
valențe ale limbii,

■opinii
cația, la nivel înalt, a ce vrea 
să spună zicala că „românul 
e născut poet".

Metaforă — 
chea greacă, 
strămutare a 
unui cuvînf 
i se supune prin harul

adică, In ve- 
strămutare, 

semnificafiei 
intr-altul, care 

u-

Concordanța dintre persoană și funcție
Chestiunea concordanței 

dintre valoarea individului 
ți funcția socială ocupă un 
loc esențial în societate. Care 
sînt factorii ce o favorizea
ză, ce împiedică realizarea 
ei deplină ?

CADRILUL 
SPECIALIȘTILOR

Pe diversele formulare ale 
serviciilor de personal exis- 
|tă și această rubrică. Con
statăm de obicei o potrivire 
între cele înscrise aici și 
cele înscrise la rubrica „o- 

! cupația actuală”. Cu una sau 
două excepții, perfect moti
vate, cei aproape frei sute 
de ingineri pe care îi cu
prinde schema de funcțiuni 
a Combinatului siderurgic 
din Galați sînt... ingineri. Să 
aruncăm însă o privire mai 
atentă asupra calificării lor.

Circa un sfert sînt ingineri 
specializați în... hidroamelio- 
rări și îmbunătățiri funciare. 
Tovarășul Nicolae Răzmeriță, 
șeful biroului de personal, 
încearcă să ne convingă că 
respectivii specialiști nu nu
mai că sînt perfect corespun
zători bunului mers al side
rurgiei românești dar, mai 
mult, sînt singurii potriviți în 
aceste locuri. Poate că ar fi 
reușit să ne convingă dacă 
nu ne-am fi amintit că la Ga
lați funcționează o facultate 
de hidroameliorații și îmbu
nătățiri funciare.

— Dacă aceasfă facultate 
ar fi funcționat la Baia Mare, 
de exemplu, remarcă ingine
rul Mircea Mihalache, ingi
nerii amelioratori ar fi lu
crat în minele regiunii Mara
mureș. Am avut ocazia să 
constat personal ce mare 
este numărul inginerilor sil
vici în întreprinderile ce n-au 
nici în clin nici în mînecă

George Radu-CHIROVICI

pădurile din regiuneacu
Brașov. Explicația ? Aceeași. 
Insfituful care-i califică pe 
respectivi! specialiști funcțio
nează la Brașov. Odată ter
minată facultatea, proaspătul 
inginer încearcă să-și facă un 
rost „pe-aproape". Favorizat 
de un factor obiectiv (marea 
„sete" de cadre înalt califi
cate a economiei) și de unul 
subiectiv (sistemul protecții
lor, slăbiciunea unor condu
cători de unități), fenomenul 
devierii specialistului pe linii 
străine de calificarea sa a- 
junge o adevărată pacoste.

— Să nu uităm că acest 
transfer este favorizat și de 
sistemul de încadrare în vi
goare care nu prevede, în

majoritatea cazurilor, decît 
„ingineri” in dreptul funcfiei 
respective, fără nici o altă 
indicație — opinează econo
mistul Gh. Sțănescu, adjunct 
al șefului serviciului Organi
zarea producției. Sînt unități 
economice, cărora, criticate 
fiind pentru ineficientă, li se 
amintește și că au un număr 
mare de specialiști, tehni
cieni și ingineri. Ce fel de 
specialiști însă? Ingineri 
topometri în industria lapte
lui, constructori navali în 
mine, elecfroniști în fabricile 
de cherestea ș.a.m.d. 
absolut necesară 
legislației actuale.

Alți interlocutori 
primat convingerea

Este 
revederea

și-au ex- 
că numă-

rul specialiștilor „evadați” 
dinfr-o profesiune echiva
lează cu al celor „importați" 
netemeinic în profesiunea 
respectivă. De multe ori 
„compensările" se fac între 
două sectoare prin echiva
lări nu numai nejustificate, 
dar chiar absurde, cum se 
întîmplă în următorul exem
plu : la IPRONAV (proiecte 
de nave) lucrează ing. Rodi- 
ca Lehăceanu. Normal, nu ? 
Un inginer înfr-un institut de 
proiectări navale. Ce fel de 
inginer este însă R. L. ? Spe
cialist în chimia alimentară ; 
ca și colega sa lulia Ovesea 
care se ocupă în cadrul 
Combinatului siderurgic de... 
problemele producției de ta
blă. Aceasta, în timp ce uni
tăți de industrie alimentară 
din regiune sînt încadrate cu 
specialiști din domenii stră
ine.

Acest cadril al specialiști
lor are și o încununare. Este

cazul șefului serviciului 
de la Combinatul de 
artificiale din Brăila, de 
fesie specialist 
tură.

— Evadarea 
fate reprezintă 
gubă pentru 
ne spune ing. 
duard, directorul general al 
Combinatului siderurgic Ga
lati. Pe de o parte, omul lu
crează într-un sector pentru 
care nu este pregătit. (La a- 
cest argument, sînt unii care 
obiectează că pe diferite 
posturi nu este nevoie de un 
specialist „strict", că orice 
om cu o oarecare pregătire 
tehnică poate ocupa postul 
respectiv. Neadevărat : dacă 
nu e nevoie de un specialist 
cu înaltă calificare, de ce să 
nu angajezi atunci un cadru 
cu pregătire medie?). Pe de 
altă parte, un alt sector al

Plan 
fibre 
pro- 

în... piscicul-

din speciali- 
o dublă pa- 

economie — 
Gheorghe E-

(Continuare în pag. a Il-a)

nei comparații subînțelese. 
Cînd țăranul zice că „se 
ridică furtună', el nu diva
ghează, ci certifică un act 
de observație exactă, de undo 
o primă afirmație : raportul 
strîns între metaforă și ade
văr, prin intermediul obser
vației. Trecerea către poezie 
se face prin mijlocirea fabu
losului, care mai adaugă ele
mentul potențator, de fervoa
re, al noului.

în artă, noul este necesar 
ca aerul pentru respirație și 
nu noutatea abia simțită, ci 
aceea seismică, izbitoare, cu 
caracter creator. Acesta este 
rămășagul din cale afară de 
dificil pe care-l cîștigă nu
mai cel care are cqva de 
spus, și încă cu forța pasiunii, 
a necesității. Căci, o dată 
născută, metafora are viață 
lungă, dar și bătrînefe grea. 
Ceea ce a însemnat cîndva 
scînteiere într-o expresie — 
cum ar fi „covor de iarbă", 
devine loc comun în vorbire 
și păcat odios în artă. Sensul 
metaforei se tocește prin fo
losință și ceea ce dispare 
este tocmai elementul de pre
cizie. Nu șade bine tuturor 
să fie isteți, și mai ales prin 
luciul altora. Cînd primul 
bulevardist a zis că „s-a fă
cut că plouă", vorba i-a ve
nit ca o mănușă, dar mai apoi 
mănușa aceasta s-a îmbrăcat 
pe prea multe mîini și s-a 
jerpelit. Minunea ieftină are 
curs forțat și încă de la pri
mul popas trezește mila ob
ștească.

Artistul nativ are totdeauna 
la îndemînă unealta metafo
rei, fiindcă el este un obser
vator de chintesențe. Măsura 
în care încorporează el me
tafora, unei simțiri'noi, îi 
arată calitatea. Nu există un 
prag de sus al îndrăznelii în 
artă, însă aici intervine dis
tincția că între scriitor și 
opera lui se interpune lumea 
căreia i se adresează el, cînd 
se apucă să scrie. Scriitorul 
talentat este acela a cărui 
semnătură în josul paginii nu 
este neapărat trebuitoare. Ci
ne nu recunoaște, fără a fi 
erudit, ci doar iubitor de 
frumos, o poezie a lui Tudor 
Arghezi sau a lui Ion Barbu, 
a lui St. Augustin Doinaș 
sau a lui Geo Dumitrescu ? 
Fenomenul popularității unor 
poeți nu este de domeniul 
întîmplării. Audiența lui Mi-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Comunitatea economică europeană (C.E.E.) a intrat în cel de-al zecelea an de existență. In timp ce la Bruxelles, unde se află sediul comunității, se fac pregătiri în vederea proiectatei conferințe jubiliare la nivel înalt a „celor șase” de la Roma, presa occidentală se referă pe larg la evoluția C.E.E. în acest deceniu. Intr-un recent discurs-bilanț, președintele Comisiei executive a Pieței comune, prof. Hallstein, a declarat: „Noi putem spune astăzi câ unificarea europeană (citește a „celor șase”) poate fi îndeplinită dacă europenii o vor într-adevăr”. Faptul că însuși președintele executivului de la Bruxelles vorbește la modul condițional nu este întîmplător.„Cei șase” au făcut progrese evidente în ce privește realizarea unei uniuni vamale, sau a unei zone a liberului schimb, care presupune desființarea taxelor vamale în interiorul comunității, atît la produsele industriale, cit și la cele agricole. Acest obiectiv
se pare că va fi îndeplinit chiar înainte de termenul stabilit în Tratatul de la Roma. De asemenea, membrii C.E.E. au înaintat vizibil spre o politică vamală comună față de statele terțe, aplicînd acestora tarif vamal protectionist _ la importuri. Totodată, statisticile arată că schimburile dintre „cei șase” (care au_ progresat cu 8,4 la sută în fiecare din anii 1952 1958) au sporit cu 13,5 la sută pe an în perioada 1958—1964 — deși e greu de stabilit în ce măsură această creștere a comerțului intercomunitar a fost determinată de aranjamentele din cadrul Pieței comune.Cu toate acestea, obiectivul principal al ar- hitecților Pieței comune nu a fost atins. Care era acest obiectiv ? Deși el nu fusese menționat expres în Tratatul de la Roma, a fost clar că ceea ce se urmărește nu se rezumă Ia uniunea vamală, ci se tinde la crearea unei comunități economice, care să ducă, în ultimă instanță, la o uniune politică sau, cu alte cuvinte, la un „suprastat” vest-european. Faptul că acest din urmă obiectiv nu s-a proclamat deschis în actul constitutiv se datora doar unor motive de tactică, dată fiind rezistența cu care fusese întîmpinată ideea, mai ales după eșecul unor forme de integrare politică vest- europeană, ca, de pildă, Comunitatea europeană a apărării.Referitor la uniunea economică, lucrurile aproape că nu s-au clintit din loc. „Cei șase” n-au putut ajunge la o politică comună în domeniul monetar, conjunctural sau al transporturilor. Iar în ultima vreme partenerii C.E.E. s-au împotmolit și mai mult într-o serie de probleme cum sînt: fuziunea celor trei, executive — ale Pieței comune, Comunității europene a cărbunelui și oțelului (C.E.C.O.), Euratomului ; criza C.E.C.O. ; situația din Euratom, unde miniștrii nu s-au înțeles asupra programului de investiții si de cercetări.

Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
De veghe

în clădirea gării Ghergani, în 
sala comitetului sindical, se află 
un televizor. Dar aici nu vin să 
vadă emisiunile salariații C.F.R., 
cum e normal. Le-a interzis șe
ful gării, fon Radu. în schimb, 
seară de seară, începînd cu emi
siunea pentru cei mici și termi- 
nînd cu telejurnalul de noapte, 
urmăresc programul fiica șefului 
de gară și logodnicul ei. Singuri. 
Nestingheriti. Șeful de gară ve
ghează la liniștea lor. Tot... ne
stingherit. Cu „precizie" și „răs
pundere". . Că la gară.

Cuiul
lui Pepelea

în septembrie 1966 întreprinderea de industrie locală Tulcea a fost dotată cu 28 de mașini pentru fabricat cuie de cizmărie. Mai apoi au fost stabilite comenzile și beneficiarii. Dar nici pînă azi întreprinderea n-a primit repartițiile de materiale. Se spune că, prelu- înd mașinile în aceste condiții, întreprinderea și-a bătut singură cuie în talpă. De unde le-o fi luat ? Că ea nu fabrică. Le-au bătut alții ?' Se lucrează, cum se cizmărește. vede,
Gardă!

plătești (la vre- 
și întreținerea ? 
suportă rușinea 
cu venituri sub-

Poetul spunea : „Adio de-a- 
cuma cucoană, îmi iau geaman
tanul și plec". Plătea și si du
cea. Dar dumneata, om serios, 
de ce nu 
me) chiria 
Hirtla nu 
unor oameni
stanțiale : directori, artiști, in
gineri, arhitecțt, medici, sculp
tori etc., etc. cu restanțe la chi
rie. In Capitală sînt 8 mili
oane lei restanță la plata chi
riei și întreținerii de bloc, 
(echivalentul a 200 apartamen
te noi!) Dacă se va cere să 
dăm nume, o putem face. Deo
camdată — o punere in gardă.

Suc si flori»

Cofetăria din Agnita (Brașov). 
O reclamă sugestivă invită : „Con
sumați deliciosul suc de fructe". 
Cînd : la vară ? Atunci (mersi I) 
mlncăm fructele. Și „lichidele" le 
consumăm separat. Nu are suc, în 
schimb cofetăria vinde flori. Ar fi 
o solufie — sugerează cetățenii : 
să se deschidă o florărie unde 
se vîndă suc. Cu... „buchet".

să

Dezgheț Foto : Agerpres

Bogat sortiment 
de produse lactate proaspete

Laptele și derivatele sale proas
pete îmbogățesc meniurile. Ele au, 
așa cum dovedesc cercetările în
treprinse de medici și alți specia
liști, o mare valoare nutritivă. Un 
litru de lapte pasteurizat — încălzit 
la 75—80° pentru distrugerea mi- 
croflorei dăunătoare și menținerea 
valorii alimentare integre — conți
ne : zahăr (lactoză) într-o cantitate 
echivalentă cu 10 bucăți de zahăr ; 
un conținut hrănitor egal cu acela 
a 500 gr carne sau 10 ouă ; calciul 
necesar Organismului uman într-o 
zi ; fosforul trebuincios asigurării 
echilibrului sistemului nervos ; vi
taminele D, care previn rahitismul, 
Bl și B2, care combat tulburările 
nervoase, vitaminele E și PP ; can
tități importante de iod și fier.

Peste o sută de fabrici orășenești 
și secții de produse lactate li
vrează populației cantități sporite 
de lapte de două calități : cu 3 la 
sută grăsimi (Capsulă albă) și cu 
2,5 la sută grăsimi (capsulă roșie). Și 
laptele bătut se prezintă consuma
torilor în două variante: cel obiș
nuit și „Sana", care are un procent 
mărit de grăsimi.

Dintre produsele lactate proaspe
te pe care industria alimentară le 
pune la dispoziție, foarte apreciat 
de cumpărători este iaurtul. Se fa
brică două sortimente : iaurtul obiș
nuit și „Extra", un iaurt concentrat 
(se evaporă 20 la sută din apă). 
Ambele se livrează în borcane de 200 
și 400 gr. Recomandabil în orice re
gim alimentar.

Laptele acidofil este recomandat 
de medici, datorită conținutului său, 
bolnavilor care fac tratament cu 
antibiotice. El contribuie la reface
rea microflorei intestinale distruse 
de antibiotice. Se desface ambalat în 
borcane de 400 gr.

Brînza de vacă se prezintă sub

mai multe forme, cu concentrații di
ferite de grăsimi: cu un conținut 
de 10 la sută grăsimi și dietetică — 
fabricată din lapte degresat. Ambele 
se livrează comerțului în pachete de 
250 gr și în pahare de hîrtie cerată. 
Alte sorturi: brînza de vacă „Prima", 
cu 20 la sută grăsimi, „Făgăraș" 
și „Băneasa" — brînză de vacă și 
smîntînă în straturi, crema „Carai- 
man" cu 1 la sută sare, ambalată în 
pachețele de 50 și 100 gr. în unele 
orașe din țară — București, Con
stanța și Galați — brînza de vacă 
se prepară după un procedeu nou, 
care-i conferă calități gustative deo
sebite. Sortimentele care se fabrică 
după acest sistem sînt crema „Fa
vorit" și brînza dietetică „Dîmbo
vița".

întreprinderile din industria lapte
lui au creat produse care pot fi servi
te ca aperitiv. Unul dintre acestea 
se numește chiar „Aperitiv" și este 
preparat din brînză de vaci cu adaos 
de sare, chimion, boia și piper. Sînt 
apoi o categorie de preparate care 
se pot consuma la desert. Brînza 
„Aroma" poate fi un desert gustos 
într-una din variantele ei : cu gemuri 
de fructe, cu zahăr și stafide, cu 
zahăr și vanilie. Tot la capitolul „de
sert" poate fi menționată și frișca, 
în magazinele cu produse lactate se 
găsesc sticle de 250 grame de smîn
tînă nefermentată. Ca desert sau 
pentru micul dejun este indicată 
„Fructola" — lapte cu zahăr și 
cacao în sticle de 250 gr.

Desigur, gama produselor lactate 
proaspete nu se epuizează aici. Am 
menționat doar cîteva dintre cele 
cu un conținut nutritiv bogat sau 
cu recomandări în tratamentul anu
mitor boli, precum și pe cele mai 
noi și deci mai puțin cunoscute cum
părătorilor.

Rodica ȘERBAN

Ana 
lui Manole

Concordanța dintre
persoană
și funcție

(Urmare din pag. I)

economiei este lipsit de a- 
portul unui specialist. Mul
tele zeci de mii de lei chel- 
fuifi cu pregătirea unui ingi
ner care nu va lucra nici o 
zi în specialitate sînt arun
cate în vînt. Să înmulțim nu
mărul „evadafilor" cu costul 
pregătirii lor. E nevoie ur
gent de o nouă reglemen
tare a situației inginerilor și 
tehnicienilor. Noi lucrăm cu 
ingineri chimiști și silvici și — 
după cite aud — locuitorii o- 
rașului Cîmpina au cinstea să 
fie serviți de un ospătar pe a 
cărui fișă personală la rubri
ca „profesia de bază" scrie 
„inginer siderurg”,

CE APTITUDINI

cel (sau cel) care a (-u) 
făcut-o ?

— Cunosc cazuri cînd pro
movarea s-a făcut aproape 
fățiș, în disprețul total al ca
lităților profesionale ale res
pectivului — spune medicul 
ion Marinescu-Olt. Intr-un 
raion — unde am funcționat 
în urmă cu vreo zece ani — a 
fost numit medic șef un oare
care... să-i spunem Icsulescu. 
M-am dus la medicul șef al 
regiunii. Fiindcă fusesem șap
te ani colegi de facultate, 
mi-am permis să-i spun fără 
ocolișuri : „Ai făcut foarte 
rău că l-ai numit pe Icsules
cu. Nu știi că e incompe
tent?" Medicul șef a zîmbif 
și mi-a răspuns cu o vorbă 
pe care nici astăzi nu știu

cum s-o clasific : Inconștien
tă, cinism, prostie (cu toate 
că nu e prost) ? „E incom
petent dar e legat de raion!" 
Așa de bine a lucrat acest 
„atașat raionului" că după 
doi ani de șefie a sa au ur
mat vreo trei sau patru în 
care abia-abia s-a putut re
para tot ce stricase.

Considerarea atentă a tu
turor calităților de ordin pro
fesional, politic, moral ale sa- 
lariajilor, cîntărirea lor cu 
mare grijă sînt condiții indis
pensabile ale promovării lor. 
Atunci cînd criteriile de va
loare sînt neglijate, pagubele 
materiale și morale pot atin
ge proporții. Sînt pagube da
torate subiectivismului, deci 
condamnabile.

' Societatea noastră patro- 
nează o nobilă competiție a 

• valorilor, promovînd pe sca- 
j ra socială valorile reale ; ea 

a fost numită și „o societate 
a startului deschis și egal", 
caracterizarea definind posi- 
bilitățile practic nelimitate 

‘ ale fiecărui membru al ei de 
i a se afirma din plin.

— Profundele transfor- 
} mări care au avut loc în 
j structura societății românești 
i — opinează scriitorul gălă- 
i țean llie Tănăsache — efer

vescența de care ea a fost 
cuprinsă duc la o reașezare 
a indivizilor, au stricat un 
echilibru (de altfel instabil) 
și instaurează un altul, bazat 
pe respectul față de valoa
re. Firește, în acest proces 
care a cuprins și a răscolit 
mase de milioane de oameni, 
fiecare destin individual este 
potențat, direcțional.

Forța societății noastre 
constă și în aceea că 
Structural nu tolerează 
inadvertențele ; dimpotrivă, 
cînd le detectează intervine.

Ne asociem opiniei inter
locutorului nostru. „Omul po
trivit la locul potrivit” este o 
expresie proprie orînduirii 
socialiste, care promovează, 
ca o necesitate internă, con
cordanța dintre valoare indi
viduală și funcție socială.

NOI CATEGORII 
DE MĂRFURI 
CE SE VINO 
IN RÂIEîn cursul lunii martie a.c. lista mărfurilor care se pot cumpăra cu plata în rate s-a extins. Astfel, unele confecții de sezon, cum sînt ta- ioarele, costumele bărbătești la proba a doua, precum și mantou- rile din imitație de blană de focă, de vițel etc., se pot procura cu un a- cont de 20—25 la sută din valoarea totală și cu plata în 6—8 rate lunare. Tot cu plata în rate se mai pot cumpăra aparate pentru mărit fotografii, marca „Peisaj", aparate „Dia- scol“ pentru proiectarea diapozitivelor, un sortiment lărgit de aparate de radio, acordeoane și picupuri. De reținut că vînzarea acestor produse cu plata în rate se face numai pînă la 30 martie a.c.

Sărbătorile începutului lui martie 
sînt, în același timp, fericite prile
juri de izbucnire a eternei primă
veri din noi, de exteriorizare a sen
timentelor de afecțiune.

La fiecare început de primăvară 
se omagiază femeia — simbol al con
tinuității umanității — cu sentimen
tul de a îndeplini un gest de bine
meritată recunoștință față de mamă, 
soră, soție—ipostaze configurate mi
raculos în una și aceeași persoană.

Glorificăm străvechile meniri, dar 
totodată evidențiem înnoirea și lăr
girea sferei de atribuții a femeii, 
elogiindu-i capacitatea de a le face 
față. Femeia este totodată și tova
rășă de muncă. Gîndul sau mîna fe
meii au fost și sînt prezente în tot 
și în toate, în orice lucru al acestei 
lumi elaborat și realizat de omeni
re. „îdeea, ca și lupta și pîinea-i, 
tot femeie" afirmă în acest spirit o 
tulburătoare, poezie argheziană.

Am întreprins în variate ramuri 
de activitate o anchetă pe tema pre
zenței femeii în procesul muncii. Și, 
mărturisim, încercăm o reală dificul
tate în a ne opri asupra cîtorva 
anume din mulțimea de femei care-și 
fac datoriile profesionale și cetățe
nești într-un mod desăvîrșit.

Femeia nu aduce aici numai o re
marcabilă forță de muncă, ci deter
mină, totodată, grație atributelor 
sale specifice, o sensibilă nuanțare a 
relațiilor dintre oameni, atît în pro
cesul muncii cît și în afara lui.

Afirmîndu-și viguros personalita
tea, femeia a negat și neagă diferite 
prejudecăți. Mai întîi, desigur, aceea 
a „menirii" ei (limitată multă vreme 
la un cadru îngust).

Fără excepție, toți bărbații ne-au 
vorbit despre tovarășele lor de mun
că folosind frecvent comparativul 
„mai" în favoarea acestora atunci 
cînd era vorba de conștiinciozitate, 
dăruire, pasiune. Ne-au vorbit des
pre autentica tinerețe și frumusețe, 
care nu dispar, ci înfloresc cu și 
mai mare distincție, în sfera muncii 
clocotitoare.

Ceea ce ne-a determinat să ne 
fixăm atenția asupra Anei Căciureac, 
muncitoare de peste 20 de ani la uzi
nele „Republica" a fost dorința de-a 
afla ce aduce existența femeii, fie și 
a unei singure femei, în colectivul 
de muncă din care face parte. Ni 
s-a vorbit despre înaltul spirit gos
podăresc, despre inițiativă, despre 
calda umanitate a femeii. „In cali
tatea ei de președintă a comisiei de 
femei din uzină, această femeie, care 
a crescut trei copii și cunoaște, deci, 
bine ce înseamnă a fi mamă și mun
citoare, intervine deseori pe lîngă 
forurile noastre sindicale și de partid 
pentru a da o mînă de ajutor la în
temeierea unei căsnicii, la clarifica
rea unei situații familiale, la ajuto
rarea unor familii prin înscrierea 
copilului la creșă, internat etc." 
— ne spunea laminoristul Ion Badea.

Chiar și în procesul muncii femeia 
contribuie la modelarea firii bărba
tului, dezvoltînd, prin acel farmec 
inefabil pe care îl degajă, tot ce are 
mai valoros tovarășul ei de muncă : 
încrederea, voința, dragostea de 
viață, bunătatea. „Greșește cel care 
presupune că există femei care-și 
lasă la intrarea în uzină sensibilita
tea, femei care nu vor fi în stare să 
aducă în colectivul din care fac 
parte bogăția firii lor" — observa un 
maistru.

Stăm de vorbă cu directorul 
G.A.S. Dudu, G. Popescu. Colabo
rează de ani cu Elisabeta Cătană, 
inginer șef. O săteancă ce locuia în 
altă parte, într-o comună vecină și 
lucra la un alt G.A.S., auzind că mă 
interesez de dînsa, a spus scurt: ,Da, 
o știm, e o femele minunată". Direc
torul dezvoltă calificativul, relevînd 
capacitatea de muncă, dăruirea, ma
rea disponibilitate față de diferitele 
greutăți pe care le ridică agricultura 
(„Se îmbracă cu cizmele, își pune 
mantaua pe ea și, pe vînt, pe ploaie, 
face zilnic kilometri... nu există lu
cru să n-o intereseze... face eforturi 
permanente de a împăca obligațiile 
profesionale cu cele familiale"). Cei

lalți oameni cu car* lucrează: 
C. Radu, brigadierul V. Filoti, con
tabilul Gh. Marinescu și alții au ți
nut să sublinieze, dincolo de compe
tența profesională, „sinceritatea în 
relațiile cu oamenii, sensibilitatea ei 
deosebită, felul ei de a fi — întot
deauna apropiată și săritoare".

Ne-am fi putut fixa, pentru a le 
schița portretul, asupra a zeci de fe
mei, profesoare și învățătoare eme
rite, sau asupra a zeci de tinere 
care pășesc pentru prima oară la ca
tedră cu o siguranță și maturitate 
impresionante. Urmărindu-le pre
zența în clasă, buna pregătire pro
fesională și înalta exigență, ținuta 
degajată, firească și mereu calmă a 
educatorului — atribute pe care le 
au din belșug femeile — înțelegi 
și mai bine ce rol joacă. „Nu 
spun nimic nou observînd că ac
cesul femeii în învățămîntul superior 
și la pregătirea de pedagog a coincis 
cu apariția unor modalități mai efi
ciente, mal largi de modelare a tine
relor generații și că noi, profesorii, 
învățăm mereu de la colegele noastre 
ce înseamnă răbdarea, căldura și 
tactul desăvîrșit" — ținea să recu
noască prof. Alecu Viorel, directorul 
liceului „Emil Racoviță".

Sînt, de asemenea, știute conștiin
ciozitatea și amabilitatea femeii ca 
lucrătoare în comerț. Cinstea, spiritul 
gospodăresc, capacitatea de a-1 în
țelege pe cumpărătorul exigent sînt 
trăsături prin care obțin deopotrivă 
elogiul cetățenilor și prețuirea tova
rășilor de muncă. O femeie dintre 
atîtea altele : vînzătoarea Mia Stă- 
nescu, pe care o putem întîlni prin
tre etalajele aranjate ordonat și a- 
trăgător cu lenjerie pentru copii ale 
magazinului București. O colegă de 
raion, reluînd bunele aprecieri ale 
unuia din șefii magazinului, C. Ma
nea, îi găsise o subtilă diferență spe
cifică : surîsul, „nu surîsul profesio
nal, confecționat la comandă, ci surî
sul adevărat, senin, blajin, înduioșat 
al mamei care mîngîie veșmintele 
copiilor, care își îmbracă copiii. Și 
acest „surîs” .arată că niciodată nu e 
plictisită de munca ei".

Despre femeile care lucrează în 
sfera ocrotirii sănătății publice s-a 
scris nu o dată, invocîndu-se chiar 
acte de eroism ale unora care au 
înfruntat viscolul pentru a da ajutor 
unui bolnav, care au operat la înăl
țime în avioanele sanitare, pși..) 
tru a cîștiga timp asupra morții, care 
au dat din sîngele lor pentru a în
sufleți bătăile de inimă ale unui 
copil.

Dar însăși munca de fiecare zi a 
femeilor cadre medicale — printre 
care multe surori stînd ore în șir la 
căpătîiul bolnavului, îngrijindu-1 cu 
delicatețe și răbdare —, impresio
nează ! Vorbind despre tovarășele 
sale de muncă și în mod deosebit 
dînd ca exemplu pe sora-șefă a cli
nicii medicale, Violeta Savinski, doc
torul L. Gherasim de la Spitalul Col- 
țea observa : „Rezistența lor morală 
în fața omului bolnav, severitatea 
„delicată", dacă se poate spune așa, 
cu care impun respectarea indica
țiilor medicilor infirmă, desigur, 
prejudecata despre slăbiciunea fe
meii și vorbesc, dimpotrivă, despre 
forța sa și voința de a munci exem
plar. Un tînăr poet, remarcînd acea
stă putere sufletească a femeii, spu
nea foarte expresiv : „Feminitatea 
tocmai de aceea are farmec, fiindcă 
e plină de vigoare”.

Doar cîteva domenii de activitate, 
doar cîteva nume, cîteva păreri...

Munca femeilor alături de bărbați 
în cele mai diverse activități econo
mice și sociale creează noi simbo
luri. Celui al Anei lui Manole i s-a 
adăugat cel al femeii-tovarășă de 
muncă a bărbatului — care se opune 
adversităților naturii și soartei, nu 
sacrificîndu-și ființa si copilul, ci 
dăruindu-și cu aceeași generozitate 
energia, inteligenta și timpul pentru 
a îndeplini, alături cu bărbatul, 
egală cu el, „zidirea", pentru a pune 
curajos pietrele de temelie ale des
tinului ei și al urmașilor ei.

N. STANCU

Henț careu
în patru ani, Helmut Lltschel, fotbalist din Sibiu, a fost angajat în . șase întreprinderi. Recent a poposit la întreprinderea „Firul roșu'-Tâlmaoiu. Pe post de IScătuș-mecanic (calificare de bază list). Neavînd, prin ocupație precisa și aibă neapărat una, gostit subit de M.D.,bilă cu presa în fabrică. O a- juta să facă monetarul abonamentelor. Și într-o zi a spart ușa, a luat banii (6 700 lei) și a dispărut. Driblingul nu i-a reușit. Acum se află în... cantonament. învață să execute lovitura de pedeapsă.

— fotba- urmare, o viind să s-a îndră- responsa*

Protecție
laȘtefan Pascu, tehnician 

D.R.I.F.O.T.-Brașov, sistemul Bîr- 
sa-Olt, a angajat doi muncitori 
necalificați : Kopan Gsobo și Ke- 
lemen Vicențiu. Fără a le face 
instructajul privind protecția 
muncii, asumîndu-și riscul, i-a 
trimis să lucreze la o balastieră, 
în timp ce scoteau nisip, s-a pră
bușit un mal peste ei, îngropîn- 
du-i. Tehnicianul vinovat de 
acest accident de muncă mortal 
a fost deferit justiției, alegîndu- 
se cu trei ani de închisoare. Re
cursul i-a fost respins.

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

CONTEAZĂ ?

în urmă cu cîteva zile, 
Gheorghe Pămînfeanu, direc
torul întreprinderii de trans
porturi orășenești Galați, a 
(ost scos din funcjie. Măsura 
a devenit imperios necesară 
ca urmare a situajiei intole
rabile ce se crease în trans
portul în comun din orașul 
Galaji. (Bineînfeles că înlo
cuirea unui om nu e o lovi
tură de baghetă magică ce 
face să înflorească automat 
rozele acolo unde ieri dom
neau bălăriile ; nu înseamnă 
că lucrurile s-au remediat pe 
loc și că gălăfenii se bucură 
acum de cele mai bune con
diții, dar, în orice caz, lucru
rile au intrat pe un făgaș 
bun).

Gravele neglijente ale fos
tului director au făcut ca la 
I.T.O. — Galafi să domneas
că o' situafie intolerabilă. 
Nerealizarea planului, degra
darea parcului de autovehi
cule, atmosfera de indisci
plină instalată în rîndul unei 
părți a salariaților, diversele 
abuzuri comise de fostul di
rector au făcut ca locuitorii 
unui important oraș din țară 
să sufere de pe urma unui 
serviciu de transport orășe
nesc defectuos.

— Sînt cazuri cînd un sin
gur om, nepotrivit la locul 
său — ne spune Marian Ma
rian, profesor de psihologie 
•— abate de pe căile normale 
sute de alți oameni și poate 
aduce pagube pentru zeci de 
mii chiar. Așa cum se întîm- 
plă în cazul de față. Incom
petenta și reaua credință, a- 
liafe, au adus pagube de 
multe milioane și au produs 
perturbări în via(a unui oraș 
cu peste 100 000 de locui
tori. Nu este firesc atunci 
să ne întrebăm dacă pro
movarea într-o funcție de 
o răspundere oarecare nu 
îl (sau îi) angajează și pe

cuvîntul cititorului

„MALADII” 
SANITARE
'Activitatea ce se desfășoară în spitale, policlinici, dispensare face obiectul unui număr în

semnat de scrisori sosite în ultima vreme la re
dacția noastră. Multe cuprind cuvinte de adîncă 
recunoștință și prețuire la adresa celor care 
apără sănătatea oamenilor; altele însă semna
lează existența unor grave „maladii" în dife
rite unități medico-sanitare. Iată, pe scurt, cîteva:

Nu se poate găsi 
un internist

în orașul Ocnele Mari, cu 6 000 de locuitori și 4 000 de „flotanți" «are lucrează la construcția u- nui saleduct, nu există medio internist. Asistenta Elena Călcioiu și oficiantul sanitar Gh. Pîrcioagă nu sînt în măsură și nici nu au dreptul să pună diagnostice și să indice tratamente.Bolnavii care au nevoie de medic sînt nevoiți Să meargă pînă la policlinica raională din Rm. Vîl- cea, cale de circa 10 km. Aici își pierd cîteva ore sau chiar zile pînă ajung să fie consultați. La intervenția sfatului popular din Ocnele Mari, secția 

9

sănătate raională a răspuns : „N-ăvem nici un medio internist. Descurca- ți-vă cum știți".
Mi s-a răpit bucuria
de a fi mamăEram fericită că voi a- vea un copil. Dar în luna a V-a s-au ivit semne de avort. Frămîntată de griji, dar și încredințată că medicii vor face totul pentru a evita întreruperea sarcinii, m-am dus la clinica ginecologică I din Cluj.

Ce rezolvare este a- eeasta ? Oare secția sănătate raională nu poate face chiar nimio pentru ca atîția oameni să nu mai bată drumurile încoace și încolo pentru consultații sau tratament? Nu se putea găsi, în rețeaua sanitară a raionului, un me- i dio care să acorde asis- f tență medicală măcar în anumite zile și în Ocnele Mari ? Aoesta era, de altfel, și sensul demersului făcut de sfatul popular din localitate.
Gh. ISPAȘOIU
Rm. Vîlcea

Aici a trebuit să aștept multă vreme pînă cînd a fost găsit medicul de gardă, Vaier Pop, care era pe undeva, prin . elinică, în cele din urmă, mi s-a făcut internarea. Lucrurile n-au fost însă luate în serios de la început. Cum am ajuns în salon mi s-a 

făcut rău. Dar nici atunci n-a venit să mă vadă vreun medic. De abia la vizita de seară dr. Virgil Costea m-a consultat, a prescris tratamentul necesar și mi-a spus că dacă trec cu bine noaptea, totul va fi în ordine. Deși personalul medical a fost avertizat că noaptea aceea era hotărîtoare pentru copil și pentru mine, totuși am fost lăsată fără ajutor. Am îndurat 7 ore de dureri cumplite, timp în care numai bolnavele din saloanele vecine, trezite de gemetele mele, m-au vegheat. Nisi medicul, nici sora de gardă n-au venit. La 5 dimineața și-a făcut apariția, în sfîrșit, dr. V. Pop, dar și a- tunci era supărat că a
Din comoditate, 
tovarășe director!La polielinîca a Il-a din Timișoara se încetățenise bunul obicei de a se reține, prin telefon, numere de ordine pentru consultații. Era o înlesnire mai ales pentru noi, cei din producție. S-a renunțat însă la acest sistem și a- cum pierdem multe ore din producție sau din timpul nostru liber pentru programare. De fapt, practic, noi, cei din producție, nu mai putem beneficia de policlinică. Spun aceasta deoarece cînd venim la policlinică, după terminarea orelor de muncă, lista de programare este eompletă. A- 

fost deranjat. Bineînțeles că, după o asemenea grijă și un astfel de tratament, salvarea copilului nu mai era posibilă. Intervenția chirurgicală, la care am sperat că nu voi mai ajunge, n-a mai putut fi evitată. în plus, starea sănătății mele a fost puternic zdruncinată. Fără îndoială că durerea cea mai mare, poate ireparabilă, a fost pierderea copilului.Cum pot să stea pasive cadrele din conducerea a- cestei clinici care, în plus, au și sarcina de a pregăti, profesional și moral, pe viitorii medici, față de a- semenea fapte ?
Emilia CONSTANTIN
Cluj

tunci, ori lipsești din producție pentru consultație, ori renunți la îngrijirea sănătății. Situația este și mai complicată cînd ai de făcut o radiografie. Te deplasezi Ia policlinică o dată pentru programare, a doua oară pentru radiografie, a treia oară ca să o ridici ș.a.m.d. Cu toate acestea, dr. Gol- diș, directorul policlinicii, este convins că „așa cum 
«, e bine". Poate că tovarășii de la secția sănătate a sfatului popular o- rășeneso au o părere contrarie 1

Traian CARAȘANU
Timișoara

De ce ignorați sesizările 
echipei de control ?Cu prilejul controalelor efectuate în unități sanitare din Capitală — fac parte dintr-o echipă de control obștesc — semnalăm deficiențe de ordin gospodăresc, care afectează atmosfera, condițiile, modul în care sînt primiți și tratați pacienții. Acestea sînt consemnate în procesele verbale întocmite de noi, dar nu se iau nici un fel de măsuri pentru înlăturarea lor. Policlinica Grivița Roșie, din str. Jimboliel, nu are apă potabilă. Pentru nevoile zilnice se a- duce apă de la fîntîna din stradă sau se scoate din puțul amplasat, în curte, într-un Ioc neindicat. Cu această apă, plină de impurități, se spală și sticlăria din laborator. Mai este de mirare că, uneori, rezultatele analizelor nu pot fi concludente ? Lenjeria, halatele personalu
Moașa „Gîscă"Ne-am obișnuit să primim, din partea personalului medico-sanitar, un ajutor prompt și dezinteresat. De aceea, munca medicilor, a felceriJ.or și surorilor se bucură de stima și respectul nostru, al cetățenilor. Mai sînt însă și unii care, încâlcind îndatoririle ce le revin și ignorînd conștiința profesională, profită de suferințele oamenilor. Iată un caz. Iarna aceasta fata mea a fost grav bolnavă. 

lui medico-sanitar se schimbă foarte rar. Cauza ? Lenjeria este spălată la spitalul Grivița Roșie (și pînă acolo este o distanță apreciabilă). Situația este cunoscută la secția de sănătate a raionului, dar ni s-a spus că rezolvarea ei depășește posibilitățile de care dispune secția.în sala de așteptare a policlinicii Ferentari nu se face niciodată focul. U- neori, pacienții renunță la consultații pentru că, aș- teptînd prea mult în frig, riscă să se îmbolnăvească mai rău. La aceeași u- nitate, curățenia lasă de dorit. Lipsuri serioase sînt și la dispensarul tba din Calea Rahovei. Mîn- carea este fără gust, rece, deoarece este adusă cu căruța tocmai de la spitalul Filaret.
Alexandru BUCULEI
București

Am rugat-o pe moașa Ioana Gheorghiță să vină acasă, la noi, să-i facă injecțiile prescrise. „Vin dacă-mi dați o gîscă". Ce era să fac ; sănătatea copilului mi-era mai scumpă. I-am dat gîscă dar, după ce a primit-o, a mai cerut și 50 de lei. Sînt practici inadmisibile.
Șerbănicâ MARIN 
comuna Sîrbii Măgurcț 
raionul Slatina
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Interesați-vă ce re

colte au obținut in 1966 

unitățile agricole cu 

terenuri irigate
Măsurile pregătitoare luate în unitățile agricole permit ca în acest an să se treacă pe scară mai largă la extinderea irigațiilor creîndu-se astfel noi posibilități de sporire a recoltelor. în gospodăriile de stat și în cooperativele agricole, suprafața amenajată pentru irigații a crescut simțitor. Numai anul trecut coope

rativele agricole au ame
najat, cu mijloace proprii, 
96 000 hectare, față de 
63 000 hectare cît a fost 
prevăzut. în același timp, numărul cooperativelor care au efectuat astfel de lucrări a crescut de la 1 416 cît s-a prevăzut, la 
1 905. Această realizare se 
datorește hărniciei și en
tuziasmului (ăranilor co
operatori, care au parti
cipat cu sutele de mii la 
execuția lucrărilor în co
operativele din care fac 
parte sau în cadrul ac
țiunilor comune care ne
cesitau colaborarea între 
două sau mai multe uni
tăți.în 1966, în cooperativele agricole aproape întreaga suprafață a fost amenajată în prima jumătate a anului, ceea ce a făcut posibil ca bună parte din culturi să fie irigate. Au fost executate 9 365 construcții hidrotehnice, 862 stații de pompare și s-au e- fectuat circa 10 milioane de metri cubi de terasa- mente. Numeroase orga- rț e de partid, consilii a- gncole și uniuni cooperatiste s-au ocupat îndeaproape de îndrumarea și sprijinirea cooperativelor agricole pentru extinderea irigațiilor.Cele mai bune rezultate în ce privește extinderea suprafețelor amenajate au fost obținute în regiunile București, Oltenia, Argeș, Galați și Suceava. Anul trecut cooperativele 
agricole din regiunea 
București, de exemplu, au 
amenajat 29 000 ha, depă
șind prevederile inițiale 
cu 7 000 ha. In acest scop 

' au fost create peste 150 
de bazine de acumulare, 
s-au extins irigațiile din 
sursele de apă subterane. Organele regionale București au analizat săp- tfimînal modul cum se desfășoară lucrările de irigații, luîndu-se de fiecare dată măsuri corespunzătoare. Cu toate că s-au manifestat unele defecțiuni și greutăți în exploatarea amenajărilor, anul trecut, de pe terenurile irigate, cooperativele agricole din regiu

Proiectanți, construc
tori, beneficiari, stu- 

diați și perfecționați 

impreună proiectele 

pentru irigații
Extinderea suprafețelor irigate necesită asigurarea documentației după care să se execute lucrările. în această privință au fost obținute realizări importante. Capacitatea de proiectare a Institutului de proiectări pentru îmbunătățiri funciare s-a mărit prin angrenarea u- nui număr mai mare de specialiști, crearea unor condiții mai bune de lucru.Dar din cauza grabei și a lipsei de experiență s-au făcut și proiecte necorespunzătoare. Unele soluții prevăzute de proiectanți, așa cum a fost cazul la o serie de obiective de pe șantierelă de hidroameliorații din Lunca Dunării, nu au asigurat calitatea necesară lucrărilor, mai ales în ce privește dimensionarea, asigurarea unui flux tehnologic normal etc. Ele au determinat multiple modificări și adaptări pe parcursul execuției și, în consecință, întîrzieri și cheltuieli suplimentare. Unele din soluțiile adoptate pentru realizarea diferitelor lucrări au fost nu numai scumpe, dar și fără posibilități de realizare

nea București au obținut, în medie la hectar, circa5 000 kg de porumb boabe. Rezultate bune în ce privește sporirea recolte- lsr au fost obținute și în alte regiuni și raioane. Merită subliniate realizările din raionul Corabia, unde recolta medie pe terenurile irigate a fost de
6 800 kg, iar în raionul Bujor—5 737 kg. Sînt numeroase exemple care demonstrează că în condiții de irigare se pot realiza recolte mari de porumb, legume, plante furajere 
ș.a. Cooperativa agricolă 
Horezu, regiunea Oltenia, 
a realizat, în medie pe o 
suprafață de 100 hectare, 
cîte 7 500 kg. de porumb 
boabe Ia hectar. La ace
eași cultură, cooperativa 
agricolă din Satu Nou, 
regiunea Dobrogea, a ob
ținut 8 000 kg. boabe la 
hectar. Una dintre cele 
mai mari producții le-a 
realizat cooperativa a- 
gricolă Grădiștea, re
giunea București, care a 
reușit să recolteze cîte 
10 500 kg de porumb 
boabe la hectar de pe te
renuri irigate și îngrășate, 
pe care s-a aplicat între
gul complex de lucrări a- 
grotehnice. Asemenea re
zultate constituie o dova
dă grăitoare a eficienței 
economice ridicate a lu
crărilor de irigații. Aici: sînt enumerate cîteva exemple. Dar în fiecare regiune, în fiecare raion sînt unități care obțin producții și venituri mari în urma acestei acțiuni. Problema este însă ) dacă se cunosc aceste lucruri de către toate unitățile din raionul și regiunea respectivă pentru că experiența practică constituie un element puternic de convingere în vederea dezvoltării iriga- țiilor.Anul trecut, în gospodăriile de stat au fost executate sisteme moderne de irigații de către u- nitățile Departamentului de îmbunătățiri funciare din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii. Datorită activității desfășurate de muncitorii și specialiștii de pe aceste șantiere, planul de amenajări pentru irigații din investițiile efectuate de către stat a fost realizat. Intensificarea lucrărilor ■ pentru extinderea iriga- fiilor în sisteme moderne, alături de cele ce se fac cu mijloace simple, creează perspective certe pentru obținerea unor recolte mari și stabile.

tehnică din lipsa utilajului adecvat. Această situație este caracteristică pentru unele obiective de pe șantierele de irigații de la Lița-Olt, la desecările din incinta Boianu-Sti- cleanu și altele.Uneori, soluții tehnice, de la prima vedere neeconomice, au stat totuși la baza unor lucrări importante. Din cauză că proiectele n-au fost analizate de la început prin prismă economică s-au executat lucrări care au necesitat investiții nera- ționale. Unele stații de pompare au fost supradimensionate și s-au efectuat finisaje scumpe ; s-a prevăzut un număr prea mare de dispozitive pe rețea. Astfel de exemple arată că studierea în a- 
mănunt a aspectelor teh- 
nico-economicc, întărirea 
colaborării dintre toți 
factorii interesați consti
tuie cerințe permanente 
de mare însemnătate, 
care nu pot fi trecute cu 
vederea.Constituie o realizare remarcabilă faptul că documentațiile tehnice pentru volumul mult sporit de lucrări ce se vor desfășura în anul acesta sînt 

asigurate. Se impune însă 
ca, în cel mai scurt timp, 
să fie examinată calitatea 
proiectelor, adaptîndu-sc 
cît mai perfect la condi
țiile concrete din fiecare 
unitate. Studierea aces
tora în strînsă colaborare 
de către proiectanți, con
structori și beneficiari, 
constituie unul din mij
loacele importante pentru 
găsirea celor mai avan
tajoase soluții tehnico- 
economice care să per
mită reducerea investi
țiilor.Experiența de pînă a- cum arată că este necesar să se acorde, în continuare, grijă pentru mărirea capacității de proiectare, întocmirea din timp a documentației creează condiții pentru asigurarea, pe baze reale, a mijloacelor 

necesare organizării corespunzătoare a execuției. Există posibilitatea practică ca, pe baza experienței acumulate, să se treacă la tipizarea elementelor de construcții prefabricate necesare rețelei de irigații și stațiilor de pompare. Se 
impune ca avizarea docu
mentațiilor tehnice pen
tru sistemele mari de iri
gații să se facă direct pe 
teren, cu participarea re
prezentanților diferitelor 
ministere care concură 
la efectuarea lucrărilor, a 
organelor locale și a gos
podăriilor de stat și co
operativelor agricole care 
vor beneficia de amena
jările respective. Așa s-a 
procedat pentru avizarea 
documentației pentru șan
tierul de irigații de la Ca- 
rasu, regiunea Dobrogea,

Lucrările de irigații tre

buie începute pretu

tindeni, din plin in 

aceste zile
In primele două luni din acest an, pe șantierele de hidroameliorații, datorită frigului, ritmul de lucru a încetinit, realizîndu-se foarte puțin din planul 

ceea ce a prilejuit găsi
rea unor soluții mai a- 
vantajoase, reducerea in
vestițiilor specifice.Efectuarea cu dișcernă- mînt a studiilor pe teren, adîncirea acestora va putea furniza proiectanților elemente necesare care să permită alegerea celor mai potrivite soluții corespunzător situațiilor concrete, să prevină modificările în timpul execuției. întărirea colaborării între proiectanți, constructori și unitățile agricole beneficiare, pe parcursul elaborării documentației, va contribui ca soluțiile tehnice a- doptate să asigure reducerea investiției specifice la amenajările pentru irigații, mărirea timpului de udare, utilizarea diferen

țiată a dispozitivelor pe rețea, reducerea volumului de construcții și finisaje la strictul necesar, utilizarea pe scară largă a prefabricatelor.
O problemă esențială 

este corelarea cît mai ju
dicioasă a amenajărilor 
locale care se efectuează 
în prezent cu sistemele 
mari care se vor executa 
în viitor. Privind lucrurile 
în perspectiva mai multor 
ani, gîndindu-se de pe a- 
cum la traseele viitoarelor 
canale magistrale sau al
tor lucrări, organele de 
proiectare și de execuție 
vor putea asigura ca ceea 
ce se face în prezent să 
se încadreze cît mai per
fect în sistemele mari de 
irigație, prevenindu-se 
astfel refacerea costisitoa
re a unor lucrări.

anual de construcții montaj. în prezent există posibilitatea ca lucrările de 
îmbunătățiri funciare să 
se execute într-un ritm 
intens.

Pe baza studiilor efectuate de către Consiliul Superior al Agriculturii s-a prevăzut un ansamblu de măsuri care să asigure executarea u- nui mare volum de lucrări în această perioadă. Printre acestea se numără atacarea lucrărilor pe baza unor proiecte de organizare și a unor procese tehnologice mai bine studiate decît în trecut și în concordanță cu mijloacele de execuție existente.
Realizarea volumului 

mare de lucrări de iriga
ții prevăzut nu numai 
pentru anul acesta, ci și 
pentru ceilalți ani ai cin
cinalului, necesită termi
narea mai devreme a u- 
nor obiective cum sînt 
stațiile de pompare, ame
najarea orezăriilor etc.

Ele trebuie puse în stare 
de funcționare cu multe 
luni înainte. Executarea 
acestora nu poate fi con
cepută în condițiile unei 
activități sezoniere, ci tre
buie să aibă continui
tate în aproape tot tim
pul anului. Una din căile de grăbire a execuției este concentrarea activității pe un număr mai mic de șantiere, asigurarea din timp a acestora cu materiale, agregate și prefabricate în cantități suficiente.

Pentru cooperativele a- 
gricole ca și pentru gos
podăriile de stat care 
execută lucrări de iriga
ții cu mijloace și surse 
de apă locale prezintă o 
marc importanță amena
jarea, în primul semestru 
al anului acesta, a supra
fețelor prevăzute pentru 
întregul an, darea lor în 
exploatare în timp util 
pentru a putea fi irigate, în cooperativele agricole au fost identificate pentru a fi amenajate peste 101000 ha de terenuri. Experiența arată că diri- jînd hărnicia și entuziasmul țărănimii cooperatiste care s-a convins de marile avantaje ale extinderii irigațiilor. pe aceste suprafețe, lucrările necesare, pentru aducerea apei se pot termina la timp. A- 
cest obiectiv poate fi rea
lizat dacă acum organele 
de partid, consiliile agri
cole și uniunile coopera
tiste se vor preocupa de 
desfășurarea acțiunilor la 

săparea canalelor sau 
înălțarea digurilor acolo 
unde este nevoie în 
această perioadă cînd 
un mare număr de brațe 
de muncă din agricultură 
sînt mai puțin solicitate 
la alte lucrări.în unele regiuni ca Oltenia, Banat, București și altele au și fost efectuate importante lucrări din cele prevăzute a se executa în acest ăn. Pe șantierul de desecare de la Gostinu-Greaca, regiunea București, prin folosirea intensă a utilajelor terasiere, planul pe primele 2 luni din acest an a fost depășit cu 50 la sută, reușindu-se să fie excavați 270 mii m.c. de pămînt.în regiunea București consiliile agricole si uniu

Lucrările de îmbunătățiri iun- | 
ciare - îndiguiri, desecări, urne- | 
najări antierozionale și îndeo- | 
sebi irigațiile - alături de | 
mecanizarea complexă și chi- I 
mizarea agriculturii, contribuie | 
nemijlocit la sporirea produc
ției agricole la hectar. Extinderea 
suprafețelor amenajate pentru | 
irigații și utilizarea eficientă a 
acestora constituie una din 
principalele sarcini actuale tra
sate de partid în domeniul agri
culturii.

Subliniind însemnătatea deo
sebită pe care o are realizarea 
măsurilor de îmbunătățiri fun
ciare, în cuvântarea la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1563, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
a arătat că trebuie să se asigure 
realizarea la termenele stabilite | 
a tuturor lucrărilor de îndiguire, | 
desecare, combatere a eroziunii 
și, mai des, de irigații, să se | 
realizeze lucrări de investiții cu | 
cheltuieli cît mai reduse, de bună 
calitate și ușor de exploatat, să 
fie sprijinite cooperativele agri
cole în vederea amenajării prin 
mijloace proprii a unor suprafețe 
cît mai mari pentru irigații. 
Pentru acest an au fost stabilite 
măsuri menite să asigure obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
în acest domeniu.

Timpul favorabil permite acum 
intensificarea muncii pe șantie
rele de îmbunătățiri funciare. 
Gospodăriile de stat și coopera
tivele agricole trebuie să ia 
măsuri care să asigure ca un 
volum sporii de lucrări prevăzute 
pentru 1967 să fie realizat mai 
devreme, în prima jumătate a 
anului, astfel ca terenurile ame
najate să fie și irigate în condi
ții corespunzătoare.

Pagină realizată de
Const. BORDEIANU

De ce nu dau rezul

tatele așteptate iri
gațiile în unele comu- I 

ne? I
Irigarea culturilor oferă posibilități certe de obținere a unor recolte mari și stabile, cu condiția să se aplice întregul complex de măsuri agrotehnice stabilite de specialiști. Producțiile scăzute care se obțin pe unele suprafețe irigate nu pot fi explicate altfel decît ca un efect al defecțiunilor organizatorice, al neaplicării în totalitate a măsurilor agrotehnice de mult experimentate în țara noastră, ca și în alte țări.O serie de gospodării de stat și cooperative a- gricole au obținut recolte medii care, în u- nele cazuri, nu depășesc pe cele de pe terenurile neirigate. Cooperativele agricole din Trifești și Todireni, regiunea Iași, au obținut cîte 3 000—4 000 kg de porumb boabe la hectar pe terenuri irigate, față de 2 500 kg la ha, cît s-a realizat pe celelalte suprafețe, iar la sfecla de zahăr irigată numai 20 000 kg la ha, față de 18 000 kg pe restul terenurilor. Din păcate acestea nu sînt sin

nile cooperatiste, împreună cu Direcția regională de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului au identificat terenurile cu surse de apă si au întocmit proiecte pentru a- proape întreaga suprafață. De asemenea, s-a organizat școlarizarea a noi membri cooperatori pentru a deveni mecanici- motoriști, astfel ca fiecare aspersor să poată lucra în două schimburi.Aceste măsuri și altele care au fost luate și în celelalte regiuni sînt bune. Lucrările pentru extinderea irigațiilor, care pot și trebuie să fie executate îndeosebi în lunile de primăvară, vor aduce un mare aport la mărirea recoltelor în acest an.

gurele exemple, ce vădesc lipsa de grijă pentru realizarea unei eficiențe maxime, care să asigure nu numai recuperarea cheltuielilor făcute cu lucrările de amenajare și udare ci și un cîștig mare.Care sînt cauzele care au determinat obținerea în unele locuri a unor recolte mici, neeconomice ? Trebuie spus de la început că, în afara unor greutăți obiective, multe dintre cauzele care au frînat sporirea producției sînt de natură subiectivă. în u- nele unități s-au făcut lucrări necorespunzătoare, iar în alte locuri chiar dacă s-au executat amenajări bune ele n-au fost folosite din lipsă de utilaje. Este vorba, între altele, de lipsa de prevedere pentru asigurarea utilajului de irigat, defecțiuni în exploatarea suprafețelor amenajate.
Insuficiența utilajelor 

poate fi în mare măsură 
suplinită prin utilizarea 
cu întreaga capacitate de 
lucru a celor existente, ca 
și prin extinderea irigării 

pe brazdă. Este necesar ca 
de pe acum consiliile a- 
gricole și uniunile coope
ratiste să popularizeze ex
periența bună privind a- 
plicarea sistemului de 
lucru în trei schimburi, 
pentru efectuarea udărilor 
la timpul optim.Experiența multor unități agricole arată că se pot realiza producții mari și la prețuri de cost scăzute, a- tunci cînd se pun în valoare mijloacele locale, se adoptă soluții simple care nu necesită utilaje și aparatură specială, materiale greu de procurat sau investiții ridicate pe unitatea de suprafață care depășesc puterea economică a unei cooperative.Ineficiența în producție este cauzată în mare măsură de lipsa de experiență a unor cooperative în ce privește exploatarea rațională a suprafețelor irigate. încă nu s-a lichidat concepția că irigația înseamnă doar aducerea apei la plantă. Or, irigațiile sînt eficiente dacă se aplică întregul complex de măsuri recomandat de specialiști. Iată de ce este imperios necesară organizarea de 
brigăzi și echipe speciale, 
care, îndeosebi în unită
țile cu suprafețe mari, să 
se ocupe de exploatarea 
intensivă a terenurilor iri
gate.Este bine că în ultimul timp au fost întreprinse acțiuni pentru instruirea tehnicienilor și inginerilor și calificarea unui număr mai mare de brigadieri, motoriști, udători, astfel ca ei să capete o temeinică pregătire. De maximă im
portanță este crearea 
condițiilor pentru apli
carea diferențiată a în
tregului complex de mă
suri agrotehnice stabilit 
de specialiști. Mărirea e- 
ficienței economice a iri
gațiilor este condiționată 
de executarea la un înalt 
nivel agrotehnic a lucră
rilor de pregătire a so
lului, aplicarea unor can
tități cît mai mari de 
îngrășăminte, folosirea 
soiurilor și hibrizilor cu 
un potențial productiv 
ridicat, asigurarea unei 
densități optime de plan
te la ha și altele. Se simte nevoia ca consiliile agricole și uniunile cooperatiste să sprijine unitățile

în atenția ministerelor 

care produc materiale 

și energie electrică 

pentru irigații
Datorită investițiilor e- fectuate de către stat unitățile agricole socialiste au fost dotate cu un număr crescînd de motopompe, asper- soare, materiale prefabricate, țevi etc. Dacă acestea nu au fost suficiente peste tot se datorește unei necoreiări judicioase între cerințe și modul de asigurare și în ultimă instanță faptului că nu au fost comandate în timp util pentru a fi produse. Chiar și în aceste condiții o serie de întreprinderi aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au sporit simțitor livrările de utilaje pentru agricultură. De asemenea, unități ale Ministerului Petrolului au efectuat reparații la numeroase mașini și utilaje de pe șantierele de îmbunătățiri funciare.
Pentru lucrările care se 

desfășoară, în continuare, 
se cere un volum mai 
mare de materiale șl uti
laje. Realizarea acestei 
cerințe necesită intensi
ficarea ritmului de fabri
cație în întreprinderile 
producătoare de mate
riale necesare agricultu
rii, reducerea prețului de 
cost.Se fac simțite lipsuri mai ales în ce privește asigurarea șantierelor cu prefabricate. Ministerul Industriei Construcțiilor a livrat numai o parte din tuburile de beton „Premo“ și jgheaburile prevăzute. Datorită faptului că tuburile și jgheaburile nu au fost livrate ritmic, pe o serie de șantiere nu s-a folosit integral capacitatea de lucru a utilajelor. Unele din tuburile livrate de întreprinderea de prefabricate Craiova au fost de slabă calitate, ceea ce a determinat ca pe șantierul de la Bordușani, — București, să nu poată fi utilizate decît în parte.De asemenea, unități aparținînd Ministerului Energiei Electrice, care efectuează lucrări de a- ducere a energiei electrice la stațiile de pompare, nu au realizat planul. Nu este greu de înțeles cît de păgubitoare este a- ceastă rămînere în urmă : mii de hectare amenajate pentru care s-au investit zeci de milioane de lei, 

agricole în aplicarea regulilor privind culturile irigate ținînd seama de varietatea mare a condițiilor existente. De pe fiecare hectar irigat trebuie să se obțină un spor de recoltă cît mai mare care să recupereze cheltuielile și să aducă beneficii. Specialiștii din unități, lucrătorii din agricultură solicită institutelor de cercetări să dea într-un timp cît mai scurt soluții eficiente pentru problemele pe care le ridică irigațiile.înlăturarea deficiențelor semnalate necesită punerea la punct, pînă în cele mai mici amănunte, a sistemelor de irigare, mari și mici, întărirea colaborării dintre cooperativele agricole, organizarea de acțiuni intercooperatiste. Prin unirea eforturilor cooperativelor vecine, pot fi amenajate suprafețe mai mari, cu un preț de cost redus, asigurîndu-se, totodată, folosirea rațională a surselor de apă. Uniunile cooperatiste, în colaborare cu consiliile a- gricole, pot și trebuie să stimuleze inițiativele cooperatorilor pentru identificarea tuturor terenurilor care se pot iriga cu apă provenită din cele mai variate surse locale, să inițieze acțiuni de masă atît în vederea amenajării. cît și exploatării lor raționale.
De mare însemnătate 

este ca, în cooperativele 
agricole, să se extindă uti
lizarea soluțiilor mai sim
ple și mai ușor de realizat, 
cu investiții specifice re
duse și materiale ușor de 
procurat. In acest fel se 
asigură, de la început, 
condiții pentru funcționa
rea normală și exploata
rea mai ușoară a amena
jărilor, recuperarea în 
timp mai scurt a investi
țiilor care se fac.Experiența arată că, în perioada actuală, nu se poate merge cu metode ca acelea preconizate de unele cooperative agricole din regiunile Suceava, Argeș și Oltenia, care au solicitat utilaje și materiale deficitare, a căror valoare se ridică la multe milioane de lei sau care propun să se amenajeze sisteme mari care necesită soluții dificile.

mari cantități de materiale nu au putut fi date beneficiarilor spre a fi irigate deoarece energia electrică nu a fost asigurată. Nici în prezent lucrările de racorduri electrice nu se desfășoară în ritmul stabilit. Or, fără executarea racordurilor e- lectrice, suprafețele de teren amenajate nu vor putea fi irigate și, desigur, nici celelalte investiții nu pot fi recuperate.
Astfel de situații arată 

cît este de necesar ca 
toate ministerele care au 
sarcini pe linia lucră
rilor de îmbunătățiri fun
ciare să le îndeplinească 
în mod exemplar.

Do mare însemnătate 
este organizarea de tip 
industrial a producției 
auxiliare de prefabrica
te și construcții meta
lice, în centre zonale. 
Extinderea activității de 
montaj pe terenurile care 
se amenajează va duce Ia 
grăbirea lucrărilor, folo
sirea deplină a capacității 
de lucru a utilajelor, re
ducerea cheltuielilor.In această perioadă, eforturile principale ale lucrătorilor de pe șantierele de îmbunătățiri funciare trebuie concentrate spre acele obiective de care depinde realizarea întregului volum de lucrări prevăzut pe anul în curs. Se simte nevoia ca, în fiecare regiune, în gospodăriile de stat și cooperativele agricole să se analizeze temeinic posibilitățile existente pentru trecerea neîntîrziată cu toate forțele la executarea lucrărilor de irigații. U- niunilor cooperatiste, în colaborare cu consiliile a- gricole, Direcțiilor regionale de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului le revine sarcina să desfășoare largi acțiuni organizatorice pentru a- tragerea în masă a țărănimii la executarea lucrărilor de irigații. A- ceasta este o cerință de mare însemnătate pentru amenajarea, în primul semestru al anului, a suprafețelor prevăzute pentru 1967 și irigarea culturilor: de pe aceste terenuri.Realizarea acestei cerințe constituie una din marile rezerve de mărire a recoltelor și veniturilor bănești ale unităților a-, gricole socialiste.
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Cît de utile sînt artele plastice, nimeni nu poate contesta. Din toate punctele de vedere, ele se împletesc din ce în ce mai mult cu necesitățile vieții, contribuind la stilul culturii unei epoci. Tot ce se cheamă imagine vizuală ar trebui să fie realizată cu știința armoniei plastice. Există păreri prin care se afirmă că între public și creatorul de frumos ar exista, o dată cu apariția curentelor moderne, un așa-zis divorț. In ce măsură sînt îndreptățite aceste păreri și' ce anume favorizează o atare stare de lucruri ?Șl cele mai îndrăznețe experiențe modeme ale plasticienilor sînt asimilate de public cu o aviditate uimitoare prin intermediul artelor decorative, al decorației

de interior, al modei și graficii publicitare. Acestea sînt, fără îndoială, domeniile ce fac legătura directă a artiștilor cu viața, cu societatea.Nu același lucru se întîmplă cu pictura așa-zisă de șevalet, care nu are astăzi o largă accesibilitate în modul în care a evoluat. Poate din- tr-o sete avidă de confort înainte de toate, cetățeanul de astăzi este mai zgîrcit cu obiectele ce nu reprezintă pentru el, adeseori, mai mult decît „vopsea pe pînză" dar care este dispus în același timp să accepte și chiar să vibreze contemplativ pe aceeași imagine, a- tunci cînd ea este materializată în tapiserie, ceramică sau vitraliu. Este o chestiune de mentalitate, dar la aceasta a contribuit și realitatea

faptelor. Omul de azi, sub mirajul cuceririlor tehnicii, este uneori refractar în fața pînzelor așa-zise spontane. Este uluit de perfecțiunea minusculului aparat cu tranzistori și această desăvîrșire o caută printr-un transfer, simplist desigur, și în imaginea unui tablou. Emoția și știința meșteșugului îl interesează uneori mai mult decît subiectul. Nu este vorba despre desconsiderarea capacității lui de înțelegere ! Dimpotrivă, ca să nu ne referim la intelectuali, nivelul de cunoștințe chiar al muncitorilor este astăzi înzecit mai mare decît cu un secol în urmă. Matematica este o știință abstractă, dar azi fiecare electrician are cunoștințe diverse din această disciplină. Posibilitatea de înțelegere a abstractului, precum și romantismul propriu omenesc, pe care omul de astăzi nu și l-a alterat, facilitează neîndoielnic înțelegerea expresiei artei, cu condiția ca forma de reprezentare să fie mai înainte de toate accesibilă, prin modul desăvîrșit de realizare.Desigur criticii de artă (din păcate nu toți, și nu întotdeauna suficient de pregătiți în spirit modern) școala, presa, radioul șl televiziunea sînt mijloace eficace de a crea o mai mare înțelegere pentru operele de artă. Aceeași menire o au asemenea elemente cum sînt aspectul străzii sau al magazinelor, bunul gust al obiectelor de uz larg. Pentru că, fără îndoială, cultura materială creează cultura spirituală. Dar această dis

tanță nu va dispare dacă artiștii și cei ce promovează arta vor continua să fie puțin exigenți cu ei înșiși și cu cei din breasla lor.Numeroase sînt repercusiunile ce derivă din această stare de lucruri, datorate în cea mai mare parte artiștilor. Mai îfltîi o răspîndire destul de largă a prostului gust, care nu poate fi distrus decît printr-o demonstrație organizată cu lucrări de bun gust din toate domeniile, cu condiția ca ele să fie, așa cum am arătat, accesibile. Cred că amatorul de tablouri va renunța la nu- durile vulgare și picturile de gang, dacă va avea în schimb lucrări de o concepție nouă, care să satisfacă aceleași necesități din punct de vedere psihologic, după cum sînt convins că va renunța și la bibe- lourile dulcegi din ipsos vopsit reprezentînd „fetița marinar", dacă plastica mică din ceramică ar evita simplismul sau decorația necorespunzătoare. Sînt foarte multe lucrări în fața cărora spunem de multe ori „drăguț", dar care nu trezesc totuși nevoia arzătoare de a le avea și aceasta pentru că le lipsește „ceva". Nu teama de nou, ci neîmplinirea acestui nou ! Noul are și el nevoie de perfecțiune. Toate obiectele vechi de valoare au o perfecțiune în execuție și un echilibru în concepție, chiar dacă sub aspect material sînt mai puțin spirituale iar altele nu ne mai satisfac. Spre această armonie trebuie să tindem, armonie fondată însă de structura precisă a necesităților spirituale și materiale noi, de la lingură, vas de flori,

fier de călcat, ambalaj și pînă la sculptura de grădină, decorația monumentală sau tabloul de perete.Cum sînt canalizate spre marele public, cum sînt stimulate și promovate realizările ce se înfăptuiesc totuși în limitele accesibilității mai largi ?Exigența și cuvîntul specialiștilor trebuie în mod normal să asigure progresul. Juriul suprem deci,
puncte 
de vedere

rămîn incontestabil timpul și publicul. De necesitatea educării gustului publicului este nevoie pentru a-1 feri de influențele prostului gust, și apoi, pentru că există oameni înnăscuți receptivi și dornici de frumos, iar alții refractari și neinteresați de aceste manifestări. Fiecare concesie făcută prostului gust favorizează nu numai întărirea acestui microb, dar și neîncrederea în adevăratele valori. Frumosul nu poate fi oricum, sau oarecare. O slăbiciune în apreciere atrage după sine multe altele și urmări grave, în lupta pentru prestigiul frumo

sului nu avem voie să spunem „drăguț" sau „merge și așa" pentru că selecția devine în această situație ineficace și dăunătoare. In- tîlnim însă, din nefericire, din ce în ce mai mult asemenea judecăți. Uneori, ele se comit cu bună credință, dar din nepricepere.Dar cel mai grav este atunci cînd toleranța și abandonarea exigenței față de lucrările de artă se produc în rîndurile specialiștilor și al oamenilor competeuți. De cele mai multe ori, juriile promovează lucrările slabe, sub imperiul unor criterii subiective, extraartistice și împotriva preceptelor în care cred și față de care sînt, de cele mai multe ori, exigenți cu ei înșiși. Sub argumente de ajutorare, de bunăvoință, ei pun în întuneric asemenea principii ce trebuie dovedite clar, eficace. Alteori, mai ales în arta decorativă, se întîmplă ca unele obiecte să evolueze prin preocuparea permanentă de înnoire și rafinare a formelor. Nu se evidențiază suficient aceste merite, prin scoaterea celor depășite care au ocupat un loc în acest context numai din lipsa celorlalte ce au apărut abia mai tîrziu.Slăbiciunea și lipsa de exigență a juriilor de expoziții are uneori efecte și mai grave, fiind cu greu șterse, atunci cînd este vorba de opere monumentale, murale sau sculpturale, ori de lucrări ce reprezintă arta noastră peste hotare. De cele mai multe ori, personalitățile reprezentate în asemenea manifestări nu sînt destul de judicios alese, selecția fiind fă

cută de, nenumărate comisii de vizionări, și pe considerente extraartistice. Și pentru că am vorbit de activitatea juriilor. _ nimeni nu are curajul de a critica o lucrare slabă a unui maestru, a refuza de a o cumpăra, chiar dacă tot juriul este de acord că lucrarea în cauză este mai slabă decît altele ale aceluiași artist. în felul acesta, în loc de a stimula continua prospețime a maestrului, concurența lui cu cele mai avîntate idei îl condamnă la platitudine, la lipsă de idei, la stagnare. Deoarece, fără să și-o mărturisească, el știe că orice face este și trebuie să fie admis. Pentru ca tineretul să realizeze într-adevăr arta viitorului, este nevoie ca ceea ce se realizează azi să transmită, prin cunoștințele și exemplul maeștrilor vîrstnici, cultul pentru frumos al trecutului, într-un limbaj proaspăt.Se întîmplă și fenomenul unor consacrări premature, alteori devenite „tabu" prin funcții de conducere ale unor artiști în obștea artistică. Lipsa de curaj în a critica lucrările acestora sau a le respinge este, aș putea spune, frecventă. Stagnarea nu este oare pericolul de care trebuie să ne ferim cel mai mult ? Echilibrul în artă stă într-o continuă mișcare. Numai dinamismul, critica ascuțită, exigența maximă pot asigura realizarea operelor menite să ne reprezinte și să dăinuie peste veacuri.
Patriciu MATEESCU

Denaturări ale atribuției corpului didactic
Tov. SABINA CONSTANTIN, vicepreședintă a Comitetului executiv al Sfatului popular regional Cluj, ne împărtășește următoarea părere :
— In ultimii ani, Ministerul în

vățământului, organele locale de 
partid și de stat au adoptat unele 
reglementări pentru realizarea 
unui echilibru echitabil între în
datoririle profesionale ale cadrelor 
didactice și activitățile lor social- 
obștești. Totuși, mai sînt încă des
tule încălcări. Folosirea „intensivă" 
a corpului profesoral în munci 
extradidactice este generată și de 
părerea, evident greșită, a unor 
reprezentanți ai organelor locale 
care afirmă că la sate îndeosebi

dascălii au timp liber din belșug 
și ca atare — „sînt buni la toate".Două scrisori sosite concomitent din două colțuri ale țării (de la profesorul emerit LUCIAN MĂ- NESCU, din Rm. Vîlcea și învățătorul PĂVĂLACHE BOBOC, din comuna Yalea Sării, raionul Focșani) semnalează existența și urmările acelorași păreri. Semnatarii scrisorilor consideră ca o obligație cetățenească prezența lor perma- mentă în viața localității în care trăiesc. Dar, subliniază totodată ; nu poate fi uitat că învățătorii și profesorii, în timpul pe care nu-1 petrec în clasă au datoria să-și pregătească lecțiile, să se țină la curent cu noutățile științifice, politice și culturale. Ei relevă, pe bună

dreptate, cS îndeplinirea acestor obligații nu este întotdeauna ușoară deoarece trebuie să facă față unor greutăți determinate de depărtarea de sursele de informare (biblioteci de specialitate, instituții științifice și culturale, specialiști în materie), funcționarea uneori defectuoasă a difuzării cărții și a presei de specialitate etc. Dacă la aceste greutăți se adaugă și sarcini care fărîmițează timpul, dificultățile devin și mai mari.Dar despre ce sarcini este vorba?
— An de an, cadrele didactice 

din orașul nostru sînt puse să facă 
diferite recensăminte (pomi, ani
male etc.), deși există o serie de 
salariați și cadre de specialitate 
care le-ar putea rezolva mai bine

tv

teatre
• Teatrul de operă ți balet: 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT — 11, 
CARMEN — 18,30.

• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 10,30, PRINȚESA CIRCULUI
— 10,80.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : CUZA 
VODĂ — 10, VEDERE DE PE 
POD — 18,80, EURIDICE — 20, 
(sala Studio) : CASTILIANA — 
10, DINU PĂTURICA — 18, 
PATIMA ROȘIE — 18,30.

• Teatrul de Comedie: UN 
HAMLET DE PROVINCIE —
10.30, CAPUL DE RĂȚOI i—
15.30, INSULA — 20.

• Teatrul „Luata Sturdxa Bu- 
tandra* (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
LUI DANTON — 10, COME
DIA ERORILOR — 10, D-ALE 
CARNAVALULUI — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
CANDIDA — 19,30.

• Teatrul „O. I. Nottera* (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA
— 10, COLOMBE — 18,30, PA
TIMI — 19,30, (sala Studio) : 
ANTIOONA ȘI MEDEEA —
10.30, ABSENTA UNUI VIO
LONCEL — 16, SONET PEN
TRU O PĂPUȘA — 20.

• Teatrul „Barbu Delavran- 
cea“ : INELUL LUI JUPITER
— 20.

• Teatrul Mic l PETECUL DE 
CER; COCHILII DE MELC — 
10,30, DOI PE UN BALANSOAR
— 15,30, INCIDENT LA VICHY
— 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă* : CEI
TREI MUȘCHETARI — 10,
S1NZIANA ȘI PEPELEA — 15.

• Teatrul evreiesc de stat: 
BLAZONUL — 11, SE CAUTĂ 
UN GINERE — 20.

• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : SEARĂ DE 
TEATRU ROMANESC — 10,30, 
ULTIMA ORĂ — 20.

• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
TARA PĂPUȘILOR — 11, EU 
ȘI MATERIA MOARTA — 17.

• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 11 ; 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 11; 19,30.

• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PAMlNT 
— 20.

• Circul de stat ; INTERNA
ȚIONAL’ 67 — 10 ; 16 ; 19,30.

Jn laboratorul de izotopi al Centrului de cercetâri pentru minereuri nefe
roase din Baia Mare Foto : Agerpre»

— prof. TON ZEGREAN, directorul Liceului din Sîngiorz-Băi, raionul Năsăud.
— In diferite comune ale raio

nului Piatra Neamț, cadrele didac
tice sînt obligate să execute dife
rite lucrări ce nu țin de compe
tența lor. în comuna Piatra Șoi
mului, de pildă, secretarul sfatului 
popular a făcut cadrelor didactice 
un program special de lucru pentru 
a-i efectua lucrări de birou. La 
Roznov, secretarul sfatului popu
lar solicită periodic cadrele didac
tice din satele componente pen
tru a pune la punct... arhiva sfa
tului.

— La Sînmartin, cadrele didac
tice s-au ocupat de mobilizarea 
cetățenilor la diferite ședințe sau 
adunări. Iar în raioanele Aleșd, 
Marghita și Salonta se mai prac
tică încă răul obicei de a scoate 
profesorii de la orele de clasă pen
tru diferite probleme care se pot 
rezolva după programul de școală— prof. MARȚIAN LAR, inspector la Secția învățămînt a Sfatului popular regional Crișana.Din constatările noastre reiese, totodată, că cel mai greu își pot drămui timpul prețios directorii de școli, chemați să coordoneze activitatea complexă a unor colective didactice. Un exemplu elocvent în această privință, din păcate nu singurul, ni-1 oferă Victor A- vasilcăi, directorul Liceului din Țibucani, raionul Tîrgu Neamț. Pe lîngă sarcinile sale profesionale și administrative (liceul n-are director adjunct și nici administrator), el are de îndeplinit îndatoriri cerute de următoarele funcții: vicepreședinte al sfatului popular comunal, locțiitor al secretarului organizației de bază de partid din liceu, membru în consiliul căminului cultural, lector al comitetului raional de partid, membru în comisia de cultură și artă a comitetului raional de partid, propagandist al unul cerc de învățămînt ideologic, membru al comitetului comunal de partid. 
„Majoritatea timpului mi-l consum 
cu ședințe; între ele rezolv proble
mele curente ale școlii. Pentru 
mine însă, pentru perfecționarea 
mea nu rămîne mai nimic", ne explică prof. VICTOR AVASILCĂI.Există însă și o altă cauză care determină asemenea anomalii. 
„Eu, ca și alți colegi, am învățat 
carte și ne-am întors în sat ca în
vățători sau profesori — spunea învățătorul MIHAI GAVRILIU, din comuna Gîrcina, raionul Piatra Neamț. Dar organele locale și în special președintele sfatului 
popular — Toader Ababei — ne 
socotește niște simpli funcționari 
ai săi. Nu ne ajută nici cînd e 
vorba de interesele școlii, ale co
piilor localnicilor. Voi da un exem

plu. La începutul iernii, cînd școa
la trebuia aprovizionată cu lemne, 
președintele a refuzat să ne spri
jine spunînd că aceasta e treaba 
cadrelor didactice. A fost nevoie ca 
directoarea școlii să aștepte o se
siune a sfatului popular cînd, cu 
mare greutate, acesta s-a «îndu
plecat» să se ocupe și de nevoile 
școlii". Asemenea atitudini lipsite de cel mai elementar simț de răspundere pentru cerințele întemeiate ale școlii, ale cadrelor didactice, s-au manifestat și în comuna Dă- bîca. raionul Gherla (președinte al sfatului popular — Teodor Olosu- teanu), în comuna Arada, raionul Cîmpeni, și în alte părți.în aceeași ordine de Idei, DUMITRU PAVEL, directorul Școlii generale din comuna Oșorhei, regiunea Crișana, menționa: „Pres
tigiul profesorilor, al învățătorilor 
poate crește sau scădea nu numai 
în funcție de rezultatele proprii 
în procesul instructiv-educativ, ci 
și în funcție de comportamentul și 
vocabularul folosit de cei care vin 
în școală, în comună ca trimiși ai 
organelor raionale ori regionale. Nu 
este indiferent dacă în fața localni
cilor sau a elevilor se adresează 
dascălului cu «tovarășe învățător» 
sau cu «măi... acesta». De obicei 
tovarășii care ni se adresează în
tr-un asemenea mod sînt cei care 
ne sustrag cel mai des de la munca 
la catedră".Membrii corpului profesoral, fie că se află într-un mare liceu din Capitală sau într-o modestă școală sătească, îndeplinesc o misiune socială nobilă și de răspundere — pregătirea multilaterală a tinerei generații. Principala lor îndatorire este activitatea cotidiană în școală, pentru instruirea și educarea tineretului. Este o îndatorire de prim ordin a forurilor locale de partid și de stat să se apropie cu înțelegere și solicitudine de preocupările de zi cu zi ale școlii, ale cadrelor didactice, să le acorde tot sprijinul material și moral de care au nevoie pentru buna desfășurare a activității. Pretutindeni unde situația concretă o cere, este necesar să se restudieze repartiția sarcinilor extrașcolare ale învățătorilor și profesorilor — și așa cum s-a mai indicat — să se asigure ea pe lîngă activitatea didactică, metodică, fiecare cadru didactio să aibă de îndeplinit o singură sarcină soci al-culturală. în acest fel va crește atît valoarea orelor petrecute la catedră eît și a celor neconsacrate școlii.

Ancheta realizata de 
Florica DINULESCU, 
Gheorghe BALTA 
Alexandru MUREȘAN 
Ion PITICII

8,30 — Buletin de știri. 8,35 — 
lntîlnirea de duminică — emi
siune pentru femei. 9,15 — 
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar : — Studioul pionierilor. Poșta copiilor. 10,30

— Emisiunea pentru sate. 12,15 — Concert simfonic. 16,00 — 
Campionatul mondial de patinaj artistic. (Demonstrații). Transmisiune de ia Viena. 18,00 — Magazin 111. 19,30 — Te
lejurnalul de seară. 19,50 — Interpretul preferat. Muzicăpopulară la cererea telespectatorilor. 20,20 — Documente de 
piatră : Monumente brîncovenești. 20,40 — Concertul laurea- 
ților. 21,30 — Spectacol Ia Olympia — Paris. Revista „Fetele 
de la Takarazuca". 22,30 — Telesport. 22,40 — Telejurnalul
de noapte.

Metafora
(Urmare din pag. I)

• DACII — cinemascop: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21, FESTIVAL — 8,15; 10,30; 
12,45; 15; 17,15; 20.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : REPUBLICA 
(completare Zece minute în lumea fluturilor) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, GRIVIȚA (com
pletare Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS (completare Dou& orașe) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 20,45.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : CAPITOL 
(completare Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG l CEN
TRAL — 9,30; 12,15; 15,45; 18; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : UNION (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 15,30; 18; 
20,30, VIITORUL (completare Pe urmele unul 
reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
DOINA (completare Drumul spre succes) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA (comple
tare Orizont științific nr. 8) — 18,15; 20,30.
O MOSHI, MOSHI - ALO, JAPONIA ! : TIM
PURI NOI (completare Ideal) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : TOMIS (comple
tare Două orașe) — 18,15.
« UN MARTOR IN ORAȘ: FLOREASCA (com
pletare Ultima treaptă) — 9; 11; 13, GIULEȘTI 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări Na
ționale) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare 
Ritmuri șl Imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : FLOREASCA (completare 
Ultima treaptă) — 15,15; 18; 21.

• NU SÎNT DEMN DE TINE: AURORA (com
pletare Orizont științific nr. 8) — 8,45; 11; 13,15; 
15,45, VICTORIA (completare Zece minute In 
lumea fluturilor) — 9,30; 12,30; 15,30, BUCEGI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, RAHOVA — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE ÎN TĂCERE » VICTORIA (com
pletare Zece minute In lumea fluturilor) — 
18,15; 20,30, GLORIA (completare Romanțe
aspre) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINA VERDE — 
cinemascop : LUMINA — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și ZILE

ci nema
RECI: FEROVIAR — 8,30; 12,15; 20, MO
DERN — 10; 16; 20.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ: EXCEL
SIOR (completare Zece minute în lnmea flutu
rilor) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,30, MIORIȚA 
(completare în poartă... Iașin !) — 9,30; 13,15; 15; 
17,45; 20,30, MELODIA (completare Poveste pe 
un metru patrat) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA — cinemascop : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Ultima treaptă) — 9,30; 11; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE :
DACIA — 8,45—13,30 In continuare; M,
18,30; 21.

• VIZITA — elnemascop : BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
• OMUL DIN RIO: UNIREA (completare Zeii 
locuiesc în junglă) — 15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN (completare 
Construind) — 15,30; 18; 20,15.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE: ARTA (comple
tare Ritmuri și Imagini) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FLAMURA (completare Orizont 
științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ;
20.30, DRUMUL SĂRII (completare Orizont 
științific nr. 9) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop: MUNCA (comple
tare Salut Festival !) — 16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLACĂRA (completare (Ca
ravana) — 15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM
— cinemascop: MOȘILOR — 15; 17,45; 20,30, 
PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop: COLENTINA 
(completare Vulpea) — 15,30; 17,45; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL: COSMOS (com
pletare Ciclonl, anticlcloni, fronturi) — 15,30; 
18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii): CRÎNGAȘI — 
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12,45; 16,15; 19,45, 
FERENTARI — 15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop: PROGRESUL 
(completare 6 900 de ani) — 11,30; 15,30; 18;
20.30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : CO- 
TROCENI — 15,15; 18; 20,45.
• EL GRECO — cinemascop, CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA (completare Orașul In
terzis) — 15; 17,30; 20.

nulescu nu pălește, pînă 
acolo îneît nimeni nu-i 
pomenește și prenumele. 
Ceva asemănător putem 
spune că înregistrăm a- 
cum și cu poetul So- 
rescu. In pofida inegali
tăților operei, poeții de 
acest gen au atins o 
coardă sensibilă a publi
cului. Unitatea tonului li
ric, metafora pe pofta 
inimii cititorului, „su
biectul" liric, plac nu- 
maidecît ; un poet de 
geniu se impune mai 
greu, pare mai criptic, 
dar apoi are ți el „su
porterii" lui fanatici. 
Scriitorul care se exer
sează însă exclusiv pe 
portativul metafotei, în 
nădejdea că va afla ast
fel rosturile depline ale 
poeziei, cade într-o re
gretabilă eroare, vădin- 
du-și incurabila neapli- 
care la poezie.

Metafora este numai 
un vehicul, un mijloc de 
transmisie și nu un scop. 
Există în lirica noastră de 
acum patru decenii un 
nu prea cunoscut astăzi 
poet, llarie Voronca, a 
cărui capacitate metafo
rică este de-a dreptul 
uluitoare. Descărcările 
sale electrice, alcătuirile 
sale orbitoare se sparg 
însă într-un mediu liric 
rărit, care nu-fi îngăduie 
să ți-l apropii, oricît i-ai 
recunoaște forța. întru- 
cîtva aceasta a fost soar
ta „moderniștilor", a 
„suprarealiștilor” care, 
încercînd să forțeze rit
mul universului poetic 
pe modelul vitezelor cu
cerite în tehnică și al di
mensiunilor întrezărite in 
matematicile nespațiale, 
au generat fefi-frumoși 
în eprubetă. Opera lor 
este folositoare numai 
acolo unde poate fi opu
să trîndăviei spirituale, 
celor ce uzurpă iocul co
mun înnegrind hîrtia 
funcționărește, spre de
precierea totală a codu
rilor acceptate. De altfel, 
tot aceștia, cîți sînt, au 
sărit cu facilitate în „zes
trea" suprarealiștilor, 
pentru o împrospătare 
de circumstanță.

Metafora, ca nerv al 
poeziei, pretinde orga- 
nicitate. Ea se naște pro
fund individuală și ar
monică și rodește la 
scriitor dacă acesta are 
darurile unui exponent. 
Cînd însă cutare poet, 
chinuit de pretenția pre
zenței cu orice chip, în
cepe să facă necinstită 
concurență magazinelor 
de artizanat și să creste
ze în lemn ori să îm
brace în culori exotice 
măști care n-au atîrnat 
niciodată în casa pă
rinților lui, rezultatul 
este exact contrar.

Organicitatea, ca și 
îndrăzneala, implică mă
sură, fiindcă altfel se 
sfarmă cadrul prin care

te statornicești în arfă. 
Fără îndoială jocul în
tovărășește muzica și 
cîntecul versul, pe care 
nimeni nu-l judecă mă- 
surîndu-l cu metrul. De
sigur, această de taină 
împărtășire care este 
inspirația poetică, nu su
feră stiletul rece și asep
tic al scepticului și prin 
urmare actul critic tre
buie să pornească tot
deauna de la premisa 
sincerității creatorului. 
Cînd însă lectura, înre- 
gistrind prezența meta
forei, nu află nicăieri 
unda emoțională aștep
tată, criticul este în
dreptățit să se întrebe 
dacă nu se găsește în 
fața unui caz de banal 
exhibiționism publicistic. 
Cînd, în pagina de re
vistă literară, poezia fa
ce pandant vignetelor, 
iar mai apoi volumul 
devine un alfabefar de 
vignefe, cititorul nu poa
te fi învinuit că nu-l 
cumpără. Volumele pră
fuite din raftul librării
lor obligă pe editor 
să-și facă daforia ca un 
soldat. Cred că a venit 
vremea să se publice 
buletinul vînzărilor de 
cărți. Obiceiul de a pu
blica volumul de ver
suri în tirajul fatidic de 
1960 de exemplare îmi 
pare a consemna un soi 
de abdicare din partea 
editurilor de la criteriul 
întîmpinării gustului pu
blic, după cum nu pot 
da o calificare precisă 
cronicii care, la finele ei, 
nu pune nota matemati
că și nu folosește nicio
dată acei termeni din 
fondul curent al limbii 
noastre : prost, lipsit de 
valoare, fals, eronat etc.

în poezie nimeni nu 
e tînăr sau veteran — 
aceasta o știe oricine. 
Poet este cel care sur
prinde cu o acută și 
sclipitoare exactitate 
noul, în expresii emo
ționale aparent deriva
te, în metafore adică. O 
metaforă poate să fie o

poezie întreagă, ca în 
baladele regretatului 
Radu Stanca, ori numai 
o zvîcnire într-un vers 
de meditație, ca în ope
rele poetului Doinaș ; 
oricum, limbajul poetic 
obligă la utilizarea unor 
instrumente specifice 
care o rup de prozaic 
sau pedestru, indiferent 
de temă, prin suflul e- 
motiv inclus. Cititorul 
reface procesul de cre
are a operei ; în acest 
caz, este și el scriitor, 
și aceasta este marea 
lui aventură. De aceea 
se și răzbună pe acel», 
care îl silește să „scrie"* 
prost.

Dimpreună cu metafo
ra, simbolul constituie 
alt material al alcătuirii 
poetice. Cînd un șir de 
poeți se aliniază spre a 
recurge la aceleași sim
boluri prin intermediul 
unui cifru general cunos
cut, apare riscul manie
rei. Cred că s-a înțeles 
greșit de către mulți 
condeieri afirmația uni
versalității artei româ
nești prin ceea ce are 
ea național, ca un în
demn de a se trece la 
producțiuni ale unei li
rici de ornament din a- 
telierul ceramic și de 
cusătură din recuzita e- 
chipelor de jocuri. Spe
cificul național zace însă 
mai în adînc. Nu se 
poate scrie păsăreșfe 
ceea ce s-a scris o da
tă cu lacrimi și sînge. 
Arta nu trece prin o- 
glinzi.

Arta cetățenească cere 
diferențiere a talentelor, 
simfonie, har personal, 
originalitate. Tulpina co
mună a unei generații nu 
înseamnă semnătură de 
schimb. Analiza metafo
rei pe autor conferă cri
ticului literar instrumen
tele cu care poate tre
ce cu succes mai de
parte la treptele inter
pretării pe liniile mari 
ale spiritualității, de 
unde se poate vorbi de 
o lirică militantă.

concerte
Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George Enescu" prezintă azi (ora 11) la Ateneu, sub bagheta lui Mircea Basarab, Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1 op. 33 în la minor de Saint Saens ; Concertul pentru corn și orchestră în mi bemol major K.V. 417 de Mozart și Concertul pentru pian și orchestră în mi bemol major nr. 5 op. 73 de Beethoven. Soliști : Nicolae Șarpe, Paul Staicu, Radu Lipu.La ora 20, Ateneul va fi deschis iubitorilor de romanțe. Vor interpreta Angela Moldovan și Dorina Drăghici, artiste emerite, Mia Barbu, Nicu Stănescu, maestru emerit al artei, Ion Luican, Dan Moisescu. La pian ? Jean Lucaci.
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COMUNICAT COMUN Cronica zilei (Urmare din pag. I)

privind vizita delegației
Partidului Comunist din Grecia

La invitația guvernului canadian, sîmbătă a plecat la Ottawa o delegație română condusă de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. Delegația va purta discuții cu partea canadiană asupra unor probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre Republica Canada. Socialistă România și
In Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)a-și alege drumul dezvoltării și forma de organizare socială, fără amestec din afară, corespunzător voinței și aspirațiilor sale.Partidul Comunist Român Partidul Comunist din Grecia își reafirmă solidaritatea cu popoarele care luptă pentru scuturarea jugului colonial, împotriva forțelor imperialiste și a politicii neocolo- nialiste, pentru înfăptuirea aspirațiilor naționale legitime de progres social, economic, științific și cultural.în cadrul schimbului de păreri privind situația actuală din Eu- 1 ropa, ambele delegații au apreciat justețea și valabilitatea principiilor înscrise în Declarația de la București, adoptată de Consfătuirea țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia — vast program constructiv de acțiune pentru forțele democratice, pentru popoarele europene, vital Interesate în întărirea păcii și securității pe continentul nostru. Cele două partide consideră că premisa principală a rezolvării problemelor internaționale litigioase este intensificarea legăturilor dintre state pe baza principiilor intangibile ale egalității, suveranității și independenței naționale, ale neamestecului în treburile interne■ — în spiritul bunei | cooperări.în lumina acestor cele două delegații însemnătatea inițiativelor prinse în ultimii ani pentru intensificarea relațiilor de colaborare : multilaterală între toate statele din Jre< unea Balcanilor și Mării Adria- i tice Tn vederea creării unui climat l de pace, cooperare și bună vecină- tate între toate statele din această zonă geografică, indiferent de orîn- duirea lor socială, ceea ce corespunde intereselor vitale ale popoarelor din această parte a Europei, animate de dorința de a trăi în pace ' și înțelegere, de a dezvolta colaborarea în toate domeniile, contribuind în acest fel la destinderea I politică de pe continentul nostru.

Și

vecinătăți șiconsiderente, au subliniat între-

Cu acest prilej, cele două delegații își exprimă deplina satisfacție pentru lărgirea în ultimii ani a relațiilor româno-elene și se pronunță pentru promovarea în continuare a schimburilor economice, culturale, științifice și pentru intensificarea relațiilor politico-di- plomatice dintre Republica Socialistă resul nale cine, internaționale.Cele două partide au subliniat necesitatea mobilizării tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică realistă de securitate europeană, pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialismului S.U.A., ale celorlalte cercuri reacționare, care se opun procesului de destindere în Europa.Ambele delegații au relevat că pentru înlăturarea pericolului de război pe continentul european ar avea o mare însemnătate lichidarea bazelor militare de pe teritoriul altor state, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor state în limitele frontierelor naționale, împiedicarea accesului Republicii Federale a Germaniei la arma nucleară, netezindu-se în acest fel și calea spre desființarea blocului a- gresiv N.A.T.O. și concomiteht a Tratatului de la Varșovia.Cele două părți consideră pentru rezolvarea cu succes a problemei securității europene trebuie să se pornească de la recunoașterea realităților istorice apărute în Europa ca urmare a celui de-al doilea război mondial, ți în primul rînd a existenței celor două state germane — R. D. Germană și R. F. a Germaniei. Este necesar să se deschidă ambelor state germane perspectiva de a-și aduce contribuția activă la asigurarea păcii și securității europene, la viața economică și politică a continentului european.Reprezentanții celor două partide apreciază că în condițiile actuale, cînd procesul de transformare re-

România și Grecia în inte- strîngerii prieteniei tradițio- dintre cele două națiuni veal cauzei păcii și colaborării

că

voluționară a lumii se află în plină desfășurare, o însemnătate vitală pentru soarta omenirii o are întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.Esențial pentru realizarea și întărirea unității mișcării comuniste internaționale este promovarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor solidarității și internaționalismului proletar, independenței, e- galității în drepturi, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne ale altor partide.Fiecare partid elaborează de sine stătător strategia și tactica, politica internă și externă, stabilește căile, formele și metodele de acțiune, aplicînd în mod creator adevărurile generale ale marxism-leninismului în conformitate cu condițiile concrete ale țării sale.Cele două partide apreciază că în prezent datoria internaționalistă a fiecărui partid comunist este de a-și orienta stăruitor eforturile și activitatea către o direcție unică — restabilirea unității mișcării comuniste și a solidarității internaționale. în procesul de înfăptuire a a- cestui măreț obiectiv orice acțiune constructivă de natură să contribuie la statornicirea unor raporturi normale între partide, la întărirea solidarității internaționale a mișcării comuniste și muncitorești, va fi salutată de comuniștii din toate țările lumii, de forțele antiimperia- liste de pretutindeni.Vizita delegației Partidului Comunist din Grecia, în Republica Socialistă România, convorbirile care au avut loc constituie un prilej de consolidare și dezvoltare continuă a prieteniei și legăturilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist’ din Grecia, dintre poporul român și poporul grec, o contribuție importantă la cauza socialismului, democrației și păcii.
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UZINELE

ELECTROPUTERE CRAIOVAIndustria electrotehnică se mîn- drește, pe drept cuvînt, cu colectiva. uzinei Electroputere-Craiova. De patru ani consecutiv el deține titlul de fruntaș pe ramură. Este un merit deosebit al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care fabri- I că la fiecare trei zile o locomotivă [ Diesel-electrică de 2 100 C.P., iar j acum construiesc cea mai mare I locomotivă electrică românească , de 6 580 C.P. Zeci de locomotive Diesel-electrice produse în această uzină se comportă bine în exploatare și peste granițele țării, în prezent în construcție se află a 520-a locomotivă care poartă marca „L.D.E. Electroputere-Craiova" Anul trecut colectivul uzinei organizîndu-și mai rațional munca a depășit planul producției globale, marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii și alți principali indicatori economici. Pentru ridicarea pe o treaptă superioară a producției de locomotive Diesel- electrice și echipament electrotehnic au fost rezolvate și aplicate în practică 13 teme tehnico- științifice.Meritele deosebite în muncă ale vrednicilor constructori electrotehnici au fost răsplătite ieri cînd, într-o mare festivitate li s-a înmînat pentru a patra oară Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe țară. Mulțumind pentru înalta distincție, numeroși vorbitori, muncitori și tehnicieni, s-au angajat să adauge la realizările acestui an alte cîteva sute de aparataje, transformatoare, motoare electrice cît și alte 5 locomotive Diesel-electrice de 2100 C.P. peste plan.
RAFINĂRIA PLOIEȘTIVineri într-o adunare festivă s-a decernat pentru a doua oară consecutiv Steagul roșu de întreprindere fruntașă și Diploma de onoare pe țară în ramura petrol și gaze colectivului rafinăriei Ploiești. Rafinăria a înregistrat o producție- marfă peste plan de aproape 10 milioane lei, dînd în plus mai mult de 11 000 tone benzină, 2 284 tone bitum, 2 349 tone gaze lichefiate ; indicatorii financiari arată că întreprinderea a înregistrat e- conomii suplimentare la prețul de cost de 6 328 000 lei și beneficii peste plan de aproape 8 milioane lei.în cadrul întrecerii socialiste s-au distins numeroase secții, echipe precum și muncitori, tehnicieni și

ingineri. Pentru rezultatele strălucite obținute 6 secții, 49 echipe, a- proape 600 de rafinori au primit insigna de fruntaș în întrecerea socialistă. Numeroși vorbitori care au luat cuvîntul în cadrul adunării s-au angajat să muncească neobosiți cu mult entuziasm pentru a obține și în acest an succese mari pe linia valorificării superioare a tonei de țiței și a îmbunătățirii calității produselor albe. Toți vorbitorii au subliniat faptul că vor lupta ca steagul roșu să fie menținut și în anul acesta.
UZINA DE ALUMINIU

DIN SLATINAIeri colectivul de muncă al uzinei de aluminiu din Slatina a primit Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramura pe- trol-chimie în întrecerea socialistă desfășurată pe 1966. Din bilanțul înfățișat cu prilejul festivității de inginerul Constantin Spoitu, directorul uzinei, reținem: procentul realizării producției globale și marfă a fost de 106,2 la sută ; peste plan au fost produse 3 000 tone a- luminiu destinat în totalitate exportului. Datorită bunei utilizări a forței de muncă și utilajelor, productivitatea muncii a crescut cu 8,2 la sută. în luările de cuvînt, electro- metalurgiștii slătineni s-au angajat să pună în valoare noi căi de creștere a productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.
STAȚIA C.F.R. CLUJ

la sută, ceea ce reptezin- 100 000 tone peste plan, se datorește folosirii mai a vagoanelor. S-a redus

Ceferiștilor din stația Cluj le-a revenit cinstea de a li se conferi Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă în ramura transporturi în întrecerea socialistă pe 1966. De bună seamă aceste distincții sînt rodul activității colectivului de aici, care a reușit ca în anul trecut să îndeplinească planul la tone nete expediate în proporție de 162,9 tă circa Aceasta eficientesimțitor timpul de încărcare și descărcare, obținîndu-se o economie de 1 400 vagoane. Față de 1965 timpul de staționare a vagoanelor a scăzut cu 2 la sută, deși traficul a fost mai mare cu 13 la sută. Au fost simțitor reduse staționările la operațiile de bază și în tranzit.Numeroși lucrători ai stației, care au luat cuvîntul, s-au angajat ca în acest an, deși sarcinile sînt mai mari cu 10,4 la de anul trecut, să obțină periori de exploatare.
de plan sută față indici su-

★de cultură a Institutu- pentru relațiile cultu- străinătatea s-a deschisLa Casa lui român rale cu sîmbătă o expoziție a cărții iugoslave, organizată de Editura „No- lit" din Belgrad, în colaborare cu întreprinderea românească pentru comerț exterior „Cart.imex".La deschiderea expoziției au luat cuvîntul Gheorghe Ionescu, directorul întreprinderii de stat pentru comerț exterior „Cartimex", și Sara Lazarovici, reprezentantul Editurii „Nolit", conducătorul delegației de scriitori și editori din Iugoslavia, sosită la București cu acest prilej.Erau prezenți Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, academicieni, scriitori, directori de edituri, ziariști, precum și Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.Expoziția va fi deschisă zilnic, între orele 9 și 19, pînă la 9 martie.(Agerpres)

Se poate deci Piața comună nu prezent stadiul unei și — după cum s-a rul „Frankfurter Allgemeine' „pericolul de a rămîne agățată în această formă hibridă nu este nici pe departe înlăturat". Iar ziarul „Le Figaro" este și mai sentențios : „C.E.E. tinde să devină o unitate comercială și nu Iar pe plan litic eșecul total".Explicația cestei stagnări se găsește într-un complex de factori.Pe măsura desfășurării sului de grare" a lor, contradicțiile din interiorul nu așa rat ci, au caracter tot mai pronunțat. în ciuda prevederilor Tratatului de la Roma și sub '■ pretextul pregătirii „liberei concurențe" în Piața comună membrii C.E.E în această perioadă să adopte măsuri unilaterale de apărare și de promovare a propriilor interese. Ne amintim că presa occidentală a prezentat asemenea fenomene sub denumirea de „războiul" frigiderelor, al coniacului, al merelor etc. „Integrarea" piețelor — alături de alți factori, printre care progresul

vremea

exceptînd Oltenia, unde 
variabil. Au căzut preci- 
sub formă de ploaie, la
și ninsoare în Ardeal și

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros, 
a fost 
pitații 
poviță
Moldova și numai sub formă de 
ploaie în Banat și Dobrogea. 
Ploi locale s-au mai semnalat 
și în Muntenia. în munți a 
nins. Vîntul a prezentat unele 
intensificări în Oltenia și sud- 
vestul Munteniei și a suflat slab, 
pînă la potrivit, în celelalte re
giuni. Temperatura aerului, la 
ora 14, oscila între zero grade 
la Borsec și 15 grade la Băilești. 
La București: Vremea a fost

po- estea-
proce- „inte- piețe-

comunității s-au aplanat, cum au spe- inițiatorii ei, dimpotrivă, căpătat un

conchide că depășește în uniuni vamale exprimat zia-
una economică.

tehnico-științific, accelerarea exportului de capital american spre țările vest-europene — a intensificat, în același timp, lupta de concurență, din care ies victorioase monopolurile mai puternice. Aceasta și-a găsit o vie expresie în accentuarea procesului de concentrare și centralizare a capitalului.Ascuțirea luptei de concurență a adîncit și mai mult discrepanța în raportul de forțe pe plan economic dintre participanții la Piața comu-

mărfuri din comerțul mondial este diferită : prețurile materiilor prime și alimentelor (mărfuri tradiționale de export ale țărilor africane și, în general, ale statelor în curs de dezvoltare) continuă să scadă, în timp ce prețurile produselor finite (pe care le exportă țările Pieței comune și celelalte state industrializate) cresc. Deci, atît timp cît se întreține sistemul schimburilor neechivalente, egalizarea regimurilor vamale nu este

Piața comună
unitate

comercială?
fiecare dintre nu a încetat

schimbătoare, cu cerul mai mult 
acoperit. A plouat slab. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 13 
grade.

Timpul probabil pentru 6, 7 și 
8 martie. In tară : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul schimbător. 
Vor cădea ploi locale, mai frec
vente în nord-vestul tării. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și 
8 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade. Ceață. în București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cer 
schimbător. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în crește
re la începutul intervalului.

de natură să favorizeze progresul economic al țărilor africane asociate. Totodată, „cei 18“ s-au declarat nemulțumiți de greutățile în desfacerea produselor lor finite sau semifabricate pe piețele membrilor C.E.E. Vorbind în numele statelor participante la Organizația comună a- fro-malgașă, președintele Nigerului, Diori Hama- ni, a avertizat că „dacă în schimburile noastre cu Europa nu va interveni o îmbunătățire, trebuie admis atunci că asocierea semna- va fi eșuat", eritiai la adre-nă. Cu alte cuvinte, cel mari au devenit și mai mari, iar cei mici au rămas mici. Anularea acestor diferențe nu s-a produs nici măcar în ce-i privește pe principalii parteneri. Statisticile arată că, pentru primele 10 firme ca mărime din ramura chimiei, de pildă, cifra de afaceri este de 2 307,2 milioane de dolari în Franța și de 3 760,6 milioane în R.F.G. O astfel de evoluție a fost întrevăzută de unii specialiști și oameni de afaceri din Occident înainte de a se porni pe calea „integrării". încă în 1956 economistul francez M. Bye scria : „Totul se va petrece atunci în U- niune ’ ‘ într-o tul de ar fi închiși în aceeași cușcă". Acum, după zece ani de la semnarea Tratatului de la Roma, s-ar putea adăuga că „partea leului" este evidentă.Piața comună a adîncit nu numai contradicțiile intercomuni- tare, ci și pe acelea dintre „cei șase" și țările occidentale din afara C.E.E.După cum se știe, în 1959 Anglia a inițiat Asociația europeană a liberului schimb (A.E.L.S.) ca o contrapondere la Piața comună. A- ceastă zonă a constituit o nouă grupare, însă în perspectiva intrării Angliei în Piața comună, țările A.E.L.S. privesc spre C.E.E. Anglia și-a manifestat dorința de a-și depune pentru a doua oară candidatura la Piața comună, iar premierul britanic, Harold Wilson, și-a început în acest scop un turneu de sondaj în capitalele țărilor membre ale C.E.E. Austria duce și ea de mai multă vreme tratative de aderare la C.E.E. Danemarca a sperat într-o inițiativă conjugată a țărilor nordice, dar ea nu a fost sprijinită în această privință de Suedia și Norvegia care vor să cunoască mai întîi rezultatele inițiativei britanice de aderare. Ce determină aceste state să-și depună candidatura la Bruxelles ? „Atracția" constă, mal ales, în greutățile pe care le în- tîmpină membrii A.E.L.S. în comerțul cu „cei șase". Zona Pieței comune reprezintă pentru majoritatea țărilor din A.E.L.S. un debușeu tradițional, dar exporturile lor sînt afectate serios de tariful exterior comun aplicat de C.E.E. la importurile din statele terțe. Potrivit unui raport al A.E.L.S., în primele 9 luni ale anului 1966 schimburile comerciale ale țărilor din această organizație cu Piața comună s-au soldat cu un deficit de 2 481 milioane de dolari. în cazul Angliei mai intervine, însă, și un alt factor important. Londra este împinsă spre Bruxelles îndeosebi de marele capital britanic care e tentat de avantajele „integrării" pentru monopoluri și se vede tot mai mult concurat de principalele trusturi din Piața comună. Dar, presiunile contradictorii ale unor monopoluri de pe continent au ținut pînă acum închisă ușa Pieței comune atît pentru Anglia cît și pentru celelalte țări din A.E.L.S. și este greu de presupus că ea va fi lesne deschisă de aci înainte.Deși inițiatorii C.E.E. sperau ca, prin politica comună față de terți, să stăvilească concurența și penetrația americană în economia „celor șase", acest lucru nu a reușit. Pentru a ocoli zidul vamal ridicat de Piața comună, întreprinzătorii americani au intensificat exportul de capital în economia membrilor C.E.E. Din anul 1958 (data intrării în vigoare a Tratatului de la Roma) pînă la sfîrși- tul lui 1965 investițiile monopolurilor americane în țările comunității vest-europene au crescut de la 1 908 milioane de dolari la 6 256 milioane, deci de peste trei ori. Totodată, S.U.A. au făcut țărilor Pieței comune cunoscută propune- rea-stratagemă de reducere generală a tarifelor vamale cu 50 Ia sută — propunere care se negociază în cadrul „rundei Kennedy", al cărei scop este favorizarea exporturilor americane în Europa occidentală fără contrapartidă în ce privește importurile. în același context se relevă disputa tot mai aprinsă din domeniul monetar, unde „cei șase", mai mult sau mai puțin uniți, se pronunță pentru o reformă a actualului sistem monetar interoccidental („Etalonul aur și devize"), în care dolarul a- merican joacă un rol „cheie".Nici relațiile dintre Piața eo- mună și cele 18 state africane a- sociate nu se bucură de o evoluție favorabilă. Asocierea presupune mai presus de orice un regim vamal egal între membrii C.E.E. și țările africane. Dar, mișcarea prețurilor în principalele două grupuri de

(Piața comună — n.r.) ca menajerie unde, sub pretex- a uni leii cu caprele, aceștia

tă la Yaunde 
O serie de sa Pieței comune s-au făcut auzite și în Grecia și Turcia, țări care au, de asemenea, statut de asociat.După cum eonstată chiar presa occidentală, economiile „celor șase" nu au cunoscut, pînă a- cum, dezvoltarea „armonioasă, continuă și echilibrată" prezisă în Tratatul de la Roma. Fără îndoială țările din C.E.E. au înregistrat în acest deceniu ritmuri medii de dezvoltare economică relativ susținută. Dar în ce măsură acest fapt s-ar datora existenței Pieței comune 1 Producția industrială, de pildă, a crescut mai repede în perioada 1952—1958, cînd nu începuse aplicarea Tratatului de la Roma, decît în anii 1958— 1964. în R.F.G. procentele sînt de 9 la sută și, respectiv, 8,3 la sută, iar în Franța de 7,8 și 5,8 la sută. Semnificative sînt și cifrele privind evoluția produsului social brut: între anii 1955—1959 ritmul mediu anual pe ansamblul Pieței comune a fost de 5,4 la sută, pentru ca în perioada 1961—1965 să scadă la 4,9 la sută. Iar pentru anii 1966—1970 se prevede un ritm mediu de 4,5 la sută. Totodată, trebuie ținut seama și de faptul că unele țări capitaliste din afara Pieței comune, cum sînt Japonia, S.U.A. Canada, au înregistrat în ultimii ani o conjunctură economică mai susținută decît membrii C.E.E. Nu este deci de mirare că o serie de specialiști, printre care profesorul Alexander Lamfalussy de la Universitatea din Namur, economistul englez Sidney Dell, consideră că explicația evoluției economice a țărilor C.E.E. trebuie pusă mai repede pe seama altor factori decît a „integrării".O comunitate economică ar Implica și o uniune politică. Căci, cum poate fi concepută contopirea economiilor „celor șase" într-una singură fără instituții „su- pranaționale"? Franța nu este însă dispusă să cedeze suveranitatea ei națională, fapt care a ieșit cu prisosință în evidență în timpul crizei din iunie 1965. Atunci s-a făcut cea mai serioasă încercare de a se încredința prerogative „supranațio- nale“ Comisiei executive și de a Se abandona dreptul de veto în adoptarea hotărîrilor de către Consiliul ministerial al C.E.E. încercarea a întîmpinat, după cum se știe, opoziția categorică a Franței și a fost practic abandonată. Autoritățile de la Paris au declarat în repetate rînduri că nu vor accepta ca economia franceză să fie condusă din afară, ca destinele industriei și agriculturii țării să fie ho- tărîte de un organism străin. Comentatorul ziarului „Die Presse" relevă că, de la o vreme și ceilalți parteneri ai Franței (R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg) manifestă tot mai multă reținere față de abandonarea unor drepturi suverane. Este firesc dacă avem în vedere cercurile tot mai largi ale opiniei publice din țările comunității vest-europene care se pronunță împotriva sacrificării lor naționale pe altarul rii“.De fapt, din criza care nit în vara lui 1965,vest-europeanâ a ieșit golită de sub stanța politică. Astfel, R.F.G. va contribui la subvenționarea rilor de produse agricole obținînd în schimb mînă a importa aceste produse de unde le găsește maibil și unde își are asigurată desfacerea mărfurilor sale industriale.Se aud tot mai multe voci ce a- firmă că politica organismelor economice închise nu numai că nu rezolvă problemele complexe ale economiilor generează alte largi și mai comună este „o tului" — relevă
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SPORT
ÎNOTĂTORI ROMÂNI

PESTE HOTARE
La Bremen (R.F.G.) se desfășoară 

un mare concurs de înot la care 
participă peste 200 de sportivi frun
tași din Anglia, Australia, Belgia, 
Franța, Olanda, România, Ungaria, 
U.R.S.S., S.U.A., R.F. a Germaniei și 
alte țări. Ieri seară, reprezentanta 
României Cristina Balaban, a făcut 
o cursă excelentă la 100 m spate 
clasîndu-se pe locul întîi cu timpul 
de l'09”4/10. Pe locul al doilea a sosit 
olandeza Sikkens — l'10"2/10, iar pe 
locul al treilea Tatiana Savelieva 
(U.R.S.S.) — lT0"6/10. In proba de 
200 m bras, înotătorul român Angel 
Șoptereanu a ocupat locul al treilea 
cu timpul de 2'32". La 100 m bras 
femei, Cati Ball (S.U.A.) a cîștigat cu 
timpul de 1T3"5/1O, urmată de Ga
lina Prozumenscikova — 1T6".

Azi, in Capitală
VOLEI. — Sala Dinamo, ora 10 : Dinamo București •— Politehnica Brașov (campionatul masculin) ; ora 12 : echipa feminină Dinamo București susține, în compania unei selecționate masculine de tineret din București, un ultim meci de verificare înaintea plecării la Moscova pentru revanșa partidei din C.C.E. cu T.S.K.A. Moscova.
BASCHET. — Sala Floreasca, de la ora 8,30 : C.S.S. Buc. — S.S. Craiova (fem.). Construcții Buc. — Medicina Iași (fem). Construcții Buc. — Politehnica Cluj (mase.), Arhitectura Buc. — I.C.F. Buc., (fem.) ; 

sala Gluleștl, de la ora 9,30 : Politehnica Buc. — Mureșul Tg. Mureș (fem.), Olimpia T.V. — Universitatea Iași (fem.), Rapid — Politehnica Galați (mase).
MOTOCICLISM. — Primul concurs de motocros al sezonului. La complexul sportiv Pantelimon (capătul tramvaiului 14), de la ora 10.
ATLETISM. — Sala Steaua, ora 9 : Concursul republican pe teren acoperit al studenților din toată țara. Stadionul 

Tineretului, ora 11 : concurs rezervat aruncătorilor de ciocan.

Pe patinoarul „23 Augustmeci dintre selecționatele de hochei pe gheață ale României blicii Federale a Germaniei. Întîlnirea s-a încheiat cu. scorul de 2- (0—1, 2—0, 0—0) în favoarea oaspeților. Scorul a fost deschis de echipa noastră în minutul 11, prin Ștefan. Avantajul s-a menținut pînă în minutul 36, cînd Waitl a egalat. în minutul următor, Stowasser a înscris al doilea punct pentru formația vest-germană. După cum se știe, în primul meci victoria a revenit hocheiștilor români cu 6—2. în fotografie : fază din întîlnirea de aseară
Foto : M. Cioc

în cîteva rînduri
(SUEDIA) s-a des- 
internațională ami-

LA LEKSAND 
fășurat întîlnirea 
cală de hochei pe gheață dintre re
prezentativele Suediei și U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au terminat în
vingători Cu scorul de 8—2 (1—0,
5-1, 2-1).

„PALATUL SPORTURILOR" DIN 
TORINO a găzduit întrecerile din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la floretă fete. Și în acest an trofeul 
a revenit formației Dinamo Mosco
va, care în finală a învins cu 9—4 
echipa Ujpest Budapesta.

Echipa Steaua București s-a clasat 
pe locul trei, obținînd o frumoasă 
victorie cu 9—4 la campioana Italiei, 
S. C. Torino.

ÎNTR-UN MECI RETUR CON- 
TÎND PENTRU „CUPA CUPELOR" 
la baschet (masculin), Botev Burgas 
a învins cu 87—60 pe Wisla Cracovia.

ÎN PENULTIMA ZI A CAMPIO
NATELOR INTERNAȚIONALE DE 
TENIS DE MASA ALE ANGLIEI 
de la Brighton, Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—2 pe Agnes Simon 
(R.F.G.). în sferturile de finală s-au 
mai înregistrat următoarele rezulta
te ; Luzova (Cehoslovacia)—Lukacs 
(Ungaria) 8—0 ; Shannon (Anglia)-—

intere.șe-„integră-a izbuc-comunitatea
exportu- franceze, liberă de de acolo convena-

Jurik (Ungaria) 3—1 ; Koczian (Un
garia)—Smith (Anglia) 3—1. In semi
finale, Maria Alexandru va juca cu 
Mary Shannon, iar Koczian cu. Lu- 
zova. Eleonora Mihalca a întrecut-o 
cu 3—2 pe Diana Rowe-Scholer, însă 
în turul trei a fost eliminată de 
Smith cu 3—0. în proba de dublu 
femei, Mihalca și Alexandru au în
vins cu 3—0 pe Heppel, Williams 
(Anglia).

CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE DE TENIS de la Cairo au 
continuat cu desfășurarea primelor 
meciuri ale probei de simplu mas
culin. Jucătorii români au obținut 
victorii, calificîndu-se pentru turul 
doi. P. Mărmureanu l-a învins cu 
6—0, 6—1 pe Khany Khalil (R.A.U.), 
G. Bosch l-a întrecut cu 6—4, 6—0 
pe Mohamed Dialy (R.A.U), Ilie 
Năstase a dispus cu 6—1, 6—1 de 
Kadry Gaafar (R.A.U.).

SESTRIE- 
întrecerile 
„Arlberg-

PE PlRTIILE DE LA
RES (Franța), au început 
feminine pentru cupa 
Kandahar". Proba de coborîre a fost 
cîștigată 
(Franța) și 
care au
2’01"75/100.

de Marielle Goitschel 
Giustina Demetz (Italia), 
realizat același timp :

dar mai Piațarespective, contradicții profunde, expresie a trecu- comentatorul lui„The New Republic" într-un articol intitulat sugestiv „Deșteptarea unei noi Europe". Progresul multilateral al popoarelor presupune azi o cooperare cît mai largă în domeniul economic, tehnico-științific, în producție între toate statele, indiferent de orânduirea lor socială, pe baza principiilor avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne ale altor țări, respectării independenței și suveranității fiecărui stat. Pentru promovarea unor astfel de relații internaționale se pronunță tot mai muiți politicieni, diplomați, oameni de a- faceri, o opinie publică europeană din ce în ce mai largă.
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viața internațională
OLANDA AZI PRIMUL TUR DE SCRUTIN IN URMA GREVEI GENERALE

ÎN FRANȚA
DIN ARGENTINA

Dezamăgire

HAGA 4 (Agerpres). — Jelle Zijlstra, însărcinat de regina Juliana a Olandei cu o misiune de informare în vederea creării unui nou guvern după alegerile din 15 februarie, și-a încheiat consultările cu liderii fracțiunilor parlamentare ale partidelor popular catolic, liberal, calvin și ai Uniunii creștin-istorice. S-a anunțat că, în urma acestor consultări, s-a ajuns la un acord în privința listei și programului viitorului cabinet, care va fi probabil constituit înainte de sfîrșitul lunii martie. Se așteaptă ca la noua coaliție guvernamentală să participe reprezentanți ai tuturor partidelor menționate.Zijlstra va înainta reginei un raport conținînd propunerile sale cu privire la constituirea guvernului. Nu se știe încă dacă Zijlstra va reveni asupra hotărîrii sale anterioare de a se retrage din viața politică și va accepta să formeze noul guvern.
Demisia guvernului
iordanian

AMMAN 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru iordanian, Wasfi el 
Tall, a prezentat sîmbătă după- 
amiază regelui Hussein demisia 
cabinetului său, format la 27 de
cembrie 1966. Potrivit unui comu
nicat al Palatului regal de la Am
man, regele l-a însărcinat imediat 
pe Hussein ben Nasser, șeful cabi
netului regal, cu alcătuirea 
guvern de tranziție, pină la 
rile legislative ce vor avea 
15 aprilie a.c. In același 
prin decret regal, fostul premier El 
Tall a fost numit șef al cabinetu
lui regal.

După părerea observatorilor, 
schimbările guvernamentale de la 
Amman, din ultimele luni, se da- 
toresc nemulțumirilor manifestate 
în Iordania in ultimul timp într-o 
serie de probleme de politică in
ternă și externă.

unui 
alege- 
loc la 
timp,

PARIS 4. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite : Duminică, 5 martie, 28,5 milioane de alegători participă la primul tur al alegerilor pentru desemnarea a 486 deputați în noua Adunare Națională Franceză. In- cepînd de la ora 8 și pînă la ora 18 (la țară) și 20 (în marile orașe), cetățenii francezi vor alege din cei aproximativ 2 100 candidați apar- ținînd grupării celei de-a V-a Republici, Partidului Comunist, Federației Stîngii, Centrului Democratic, Partidului Socialist Unificat și extremei drepte — pe candidații

preferați pentru locul de deputat. Jumătate din corpul electoral trece de vîrsta de 40 de ani, iar alegătorii care votează pentru prima dată reprezintă 5 sută din alegători la sută, 53 la sînt femei.
Represiuni 
împotriva 
sindicatelor

ministerial al 0. U. A
la Londra
după aminarea

ir campaniei elec-După încheierea torale, președintele Franței, generalul de Gaulle, a rostit sîmbătă seara o cuvîntare la Radiotelevi- ziunea franceză. El s-a pronunțat pentru continuarea politicii interne și externe a actualului guvern.
Este necesar să se pună 

capăt bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam

Ecouri la propunerile senatorului R. Kennedy
După cum s-a anunțat în ziarul de ieri, senatorul de

mocrat Robert Kennedy a făcut în Senat o declarație 
cerînd „să se suspende imediat bombardamentele îm
potriva R. D. Vietnam, ca un prim 
tarea conflictului vietnamez".

pas spre regiemen-

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Guvernul militar argentinean a 
anulat drepturile legale a cinci 
mari uniuni sindicale deoarece a- 
cestea au sprijinit greva generală 
de miercurea trecută. Ministerul Muncii a anunțat că această măsu
ră afectează Sindicatul muncitorilor 
metalurgiști, Federația muncitori
lor din industria chimică, Uniu
nea muncitorilor textiliști, Sindi
catul muncitorilor de la telefoane 
și Federația muncitorilor din in
dustria zahărului din provincia Tucuman. Din aceste uniuni sindicale fac parte 500 000 de muncitori, ceea ce reprezintă aproximativ o pătrime din muncitorii argentineni organizați în sindicate. Prin anula
rea drepturilor legale ale uniunilor 
sindicale, ele nu vor mai avea 
dreptul să-și reprezinte membrii 
în tratativele privind contractele 
colective.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — Lucrările celei de-a opta sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane au luat sfîrșit sîmbătă în capitala etiopia- nă. Participanții au adoptat o serie de rezoluții asupra problemelor examinate, printre care situația din Rhodesia, lupta de eliberare din teritoriile care nu și-au obținut independența, situația din Africa de sud-vest și alte probleme.în problema rhodesiană, O.U.A. recomandă tuturor țărilor africane să ia măsuri pentru respectarea strictă a recomandărilor Consiliului de Securitate privind sancțiunile economice împotriva regimului rasist rebel de la Salisbury. Totodată, se cere Marii Britanii să

la măsuri drastice pentru înlăturarea definitivă a regimului lui Ian Smith.în legătură cu situația din Africa de sud-vest, Consiliul ministerial al O.U.A. a cerut Națiunilor Unite să ia toate măsurile necesare pentru a da posibilitatea acestui teritoriu să-și dobîndească independența și, totodată, să se adopte sancțiuni severe împotriva R.S.A. care, în ciuda rezoluției O.N.U., refuză să predea mandatul de administrare al acestui teritoriu.Consiliul ministerial a hotărît ca între 11 și 14 septembrie a.c. Ia Kinshasa să se desfășoare conferința șefilor de state și guverne ai țărilor membre ale O.U.A.

tratativelor
tripartite

MOSCOVA

Semnarea acordurilor de colaborare

Discursul senatorului Kennedy — 
transmite agenția U.P.I. — a dat naș
tere unei dezbateri imediate. Senato
rul democrat William Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru a- 
facerile externe, a sprijinit declarațiile 
tăcute de Kennedy. Liderul majorității 
democrate din Senat, Mike Mansfield, 
l-a felicitat pe Kennedy pentru dis
cursul rostit și a menționat că unii îl 
vor considera ca fiind în dezacord cu 
Administrația — 
Mansfield — arată 
că este de acord 
boiul din Vietnam 
pe calea armelor, 
tru o „reglementare politică'. Totodată, 
după cum transmite agenția, fostul can
didat republican la președinție, Barry 
Goldwater, s-a declarat, într-o confe
rință de presă la Pittsburg, împotriva 
propunerii lui Kennedy. împotriva pro
punerii lui Kennedy s-a pronunțat și 
senatorul democrat Gale McGee. A- 
genția France Presse amintește că „în 
virtutea unei „coincidențe' senatorul 
democrat Henry Jackson a dat publi
cității — chiar în momentul în care

transmite agenția. 
U.P.I. — a mai spus 
cu Kennedy că răz- 
nu poate fi cîșfigaf 
pronunțîndu-se pen-

CONFRUNTĂRI
ECONOMICE

Kennedy lua 
președintelui 
bardamenfele vor continua".

Ziarul „New York Times’ a publicat 
un editorial pe marginea discursului lui 
Robert Kennedy, împărtășind punctul 
de vedere al acestuia că Statele Unite 
trebuie să pună capăt bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam. „Discursul 
senatorului Kennedy, cerînd suspenda
rea bombardamentelor asupra Vietna
mului de nord, se arată în editorial, 
vine într-un moment cînd trebuie făcu
tă o alegere crucială. Kennedy s-a a- 
lăturat, astfel, în mod deschis listei u- 
riașe de senatori, de oameni de stat 
din lume. Papei, secretarului general 
al Națiunilor Unite, care cer să se pună 
capăt bombardamentelor*.

In pofida respingerii de către secre
tarul de stat, Dean Rusk, a propuneri
lor lui Kennedy, — scrie ziarul — 
discursul senatorului este important, de
oarece el cristalizează o dezbatere do
rită de numeroși senatori. Discursul lui 
Kennedy, urmînd celui al senatorului 
Javits, care cu cîteva săptămîni în urmă 
preconiza suspendarea bombardamente
lor, arată că acești doi importanți se
natori — făcînd parte din cele două 
mari partide — au luat net poziție, con
chide ziarul. „New York Times' 
sideră că propunerile senatorului Ken
nedy „constituie o sfidare directă la a- 
dresa politicii lui Johnson*.

„Continuăm să fim convinși, se spu
ne în încheierea articolului, că mijlo
cul cel mai 
conflictul pe 
a se lua în 
comandările 
nedy și de 
din această țară și din lumea întreagă, 
punîndu-se capăt bombardamentelor*.

corespondență din Viena

Conjunctura Internă a 
economiei austriece in
dică pentru viitor ten
dințe de slăbire — a- 
nunță „Wiener Zeitung" 
referindu-se la raportul 
comunicat zilele acestea 
de Institutul de cerce
tări economice. Dacă 
ritmul de creștere a fost 
în 1966 Cu puțin peste 
4 la sută, rata de creș
tere pronosticată pentru 
anul acesta este de 2—3 
la sută.

Slăbirea conjuncturii 
constituie în acest mo
ment o femă principală 
în discuțiile specialiști
lor. Despre greutățile 
situației economice a 
vorbit joi și președin
tele sindicatelor aus
triece, Anton Benya, la 
conferința grupului par
lamentar al Partidului 
socialist. In presă au 
fosf consemnate pe larg 
rezultatele unei analize 
făcute de Karl Sekanina, 
conducător al sindicatu
lui muncitorilor mefa- 
lurgiști și mineri. Do
meniul industriei meta
lurgice și miniere pre
zintă, după părerea fac
torilor de răspundere, 
cele mai evidente sem
ne de neliniște. Karl 
Sekanina a ajuns la ur
mătoarele constatări : în 
majoritatea marilor în
treprinderi care intră în 
sfera de activitate a sin
dicatului său s-ar fi 
hotărît o sistare genera
lă a angajărilor; peste 
tot unde e posibil se 
încearcă reducerea per
sonalului ; în toate mi
nele există greutăți (mi
na Tauchen trebuie în
chisă la 31 martie) ; 
pentru produsele din 
fier există, de aseme
nea, motive de pesi
mism din cauza slăbirii 
conjuncturii.

Discuțiile angajate da 
guvern cu responsabilii 
sindicalelor se poartă 
în general asupra cîfor- 
va grupuri de proble
me : încurajarea inves
tițiilor, politica prețuri
lor și salariilor, dezvol
tarea exporturilor. După 
părerea autorităților, 
este necesar mai întîi 
să se dea posibilitate 
industriei să-și refacă 
pozițiile competitive pe 
piața externă. Prețurile 
au însă o tendință acu
tă de creștere și mai a- 
les la unele produse a- 
limentare. Prețul lapte
lui a crescut cu 30 la 
sută. Pentru anul în 
curs este de așteptat o 
scumpire a vieții cu cel 
puțin 5 la sută, dublul 
a ceea ce s-a înregis
trat în 1966.

Creșterea prețurilor a- 
fectează una din activi
tățile salvatoare pentru 
economia austriacă — 
turismul. Este știut că 
veniturile realizate din 
turism compensează în 
cea mai mare parte de
ficitul înregistrat în ba
lanța comercială exter
nă (18 miliarde în 
1966).

Confruntările de pă
reri între părțile intere
sate n-au dus pînă a- 
cum la o soluție una
nim 
fiind amploarea proble
melor apărute, Partidul 
populist, ai cărui repre
zentanți formează gu
vernul, ar dori să obți
nă consimțămîntul Par
tidului socialist, aflat în 
opoziție, pentru măsuri
le principale pe care le 
preconizează. Este de 
fapt prima probă seri
oasă la care este supu
să noua conducere a 
Partidului socialist.

acceptabilă. Dat

Petre STĂNCESCU

cuvlntul — o scrisoare a 
Johnson, arătînd că bom-

rapid de a se soluționa 
o bază onorabilă este de 
seamă in mod sincer re
făcute de senatorul Ken- 
alte numeroase persoane

Luni se deschide

DOSARUL
Vineri seara, 

mulți congolezi 
Kinshasa se aflau în 
fața micului ecran, e- 
misiunea postului de te
leviziune s-a întrerupt 
pentru a se transmite :

„Moise Chombe va fi 
judecat pentru înaltă 
trădare". Și crainicul 
continuă informarea pu
blicului, arătînd că au
toritățile Congoului au 
luat hotărîrea să în
ceapă procesul intentat 
„inamicului numărul 1“ 
al regimului. Dezbate
rile vor fi deschise luni 
în fața unui tribunal 
militar excepțional; a- 
ceeași instanță care în 
vara anului trecut a 
trimis la ștreang pe cei 
patru politicieni —Eva
riste Kimba, Emmanuel 
Mahamba, Alexandre 
Maliamba fi Jerome 
Anany

cînd 
din

—• acuzați de

complot contra actua
lului guvern.

Va fi Chombe cel de 
al cincilea care va simți 
rigorile ștreangului in
stalat în piața publică 
dtii Kinshasa ? Potri
vit știrilor culese de 
agenția „France Presse" 
din capitala congoleză 
rezultă că o atare mă
sură ar fi privită cu sa
tisfacție în opinia pu
blică. „Chombe ar me
rita cu prisosință o ase
menea soartă" —• spun 
congolezii. In memoria 
poporului congolez, 
Chombe s-a înscris ca 
organizator al secesiu
nii katangheze, unealtă 
docilă a intereselor 
companiei „Union Mi- 
niere du Haut Katan
ga", care exploata în 
dauna economiei țării 
imensele bogății din 
provincia de sud-est,

RIO DE JANEIRO. Ministrul 
de justiție al Braziliei, Carlos 
Modeiros Silva, a emis un 
mandat de arestare preventivă 
a criminalului de război na
zist Franz Stangl, arestat in 
urmă cu cîteva zile în orașul 
Sao Paulo. Prin acest mandat 
se elimină posibilitatea ca 
Stangl să fie eliberat eventual 
sub pretextul principiului in
violabilității persoanei.

După cum relatează agenții
le de presă, se așteaptă ca gu
vernul austriac să înainteze o 
cerere de extrădare a lui 
Stangl, care s-a făcut vinovat 
de crime în lagărele de con
centrare de la Treblinka și 
Sobidor.

economică sovieto-coreeneMOSCOVA 4 (Agerpres). — In urma tratativelor care au avut loc între delegațiile guvernamentale ale U.R.S.S. și R. P. D. Coreene, la Moscova au fost semnate acorduri sovieto-coreene cu privire la colaborarea economică și tehnico-ști- ințifică și cu privire la livrările reciproce de mărfuri pe anul 1967.Luînd cuvîntul la prînzul care a avut loc în capitala Uniunii Sovietice după semnarea acordurilor, Kim Ir și Kiril Mazurov au relevat însemnătatea acestora pentru în-

tărirea prieteniei și colaborării dintre U.R.S.S. și R. P. D. Coreeană. La 4 martie delegația R. P. D. Coreene s-a reîntors la Phenian.

LONDRA 4 (Agerpres). — Noua amînare a tratativelor anglo—americano—vest-germane, privind întreținerea trupelor britanice din Germania occidentală a provocat) dezamăgire în cercurile politice din Londra. Exprimîndu-și consternarea că Bonnul nu a făcut nici o concesie privind o sporire a comenzilor militare în Anglia, „Guardian" scrie: „Ceea ce este acum pe de-a-ntregul clar este că ministrul vest-german al finanțelor, Strauss, va depune toate eforturile pentru a evita angajarea guvernului său de a mai cumpăra armament și echipament militar britanic".întrunirea a luat sfîrșit cu un comunicat care folosește formula clasică a lipsei de rezultat și anume — constituirea altor două subcomitete care urmează a se întruni la Washington spre a examina din nou problema și a raporta apoi concluziile. Ceea ce înseamnă nu numai o amînare a cererii britanice (considerată urgentă pentru a fi inclusă în bugetul din aprilie), dar, totodată, și o diminuare a șanselor de a putea convinge Bonnul să suporte costul forțelor britanice.

Din epopeea monoculturii...

con-

CHOMBE 0 DECLARAȚIE
A P.C. DIN S.II.A

Demonstrație de protest la Glas
gow (Anglia) împotriva agre
siunii americane din Vietnam

în istoricul comer
țului internațional 
de cafea a intervenit 
recent un nou episod. 
După ultima rundă 
de negocieri a Orga
nizației internaționale 
a cafelei (I.C.O.), din 
anul acesta, care s-a 
ținut la Londra, par
ticipanții au hotărît 
retragerea de pe pia
ță a 2 milioane de 
saci cu cafea. Cum 
fiecare sac conține 60 
de kg de boabe, re
zultă că 120 milioane 
de kg de cafea nu vor 
mai fi valorificate, 
rămînînd în stocuri. 
Desigur, și această 
cantitate s-ar putea 
desface, dar tntrucît 
cererea este mai mică 
decît oferta, prețurile 
ar continua curba 
descendentă înregis
trată ani în șir. Potri
vit datelor apărute în 
revista americană 
„Time", în ultimul an 
prețul cafelei a scăzut 
de la 43,25 de cenți 
la 38,75 de cenți per

pfund. Or, o scădere 
de un singur cent la 
pfund (453,592 gr) —• 
însumează pentru ță
rile exportatoare o 
pierdere de 50 mili
oane dolari — scrie 
revista. Lucrul acesta 
ar provoca o conside-

notă
rabilă breșă în buge
tele celor 35 de „țări 
ale cafelei" ale căror 
încasări în devize sînt 
bazate în bună măsu
ră pe exportul acestui 
produs.

Este de așteptat ca 
și in actualul an a- 
gricol arborii de ca
fea să mențină pro
ducția la un nivel a- 
proape dublu față de 
consumul mondial. 
Așa că producătorii 
de cafea întrevăd in

CE CAUTĂ IAN SMITH
inițiator a numeroase 
acte subversive îndrep
tate împotriva suverani
tății și independenței 
statului etc., etc.

După ce a fost în
lăturat din fruntea gu
vernului, Chombe a în
cercat să saboteze mă
surile autorităților de 
la Kinshasa privitoare 
la folosirea în interesul 
național a bogățiilor ță
rii. Din străinătate, el a 
continuat să recruteze 
mercenari pentru a în
făptui o lovitură de stat, 
visînd să pună din nou 
mina pe putere. La de
mersurile repetate ale 
guvernului congolez pe 
lingă forurile belgiene 
pentru a obține extră
darea fostului prim-mi- 
nistru, care s-a aciuat 
pe lingă vechii lui pro
tectori, acesta s-a văzut 
obligat să-și schimbe

domiciliul la Madrid, 
unde se pare că se află 
și în prezent.

Postul de televiziune 
congolez menționa că 
ancheta în legătură cu 
activitatea anticongole- 
ză a lui Chombe a luat 
sfîrșit, urmînd ca tri
bunalul excepțional să 
judece procesul și să 
pronunțe sentința. Con
form legilor țării, care 
prevăd pentru înaltă 
trădare pedeapsa capi
tală, se presupune că 
fostul premier va fi 
condamnat la moarte în 
contumacie. In acest 
caz, s-a subliniat că 
împotriva lui va fi lan
sat un mandat interna
țional de arestare. Și 
încă un amănunt: in
culpatului nu i se va 
admite apărător.

N. POPOVICI

NEW YORK 4 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali, și președintele național al partidului, Henry Winston, au dat publicității o declarație de protest față de ho- tărîrea Camerei Reprezentanților de a retrage mandatul lui Adam Clayton Powell, deputat din partea circumscripției newyorkeze Harlem, locuite de cetățeni de culoare. Această hotărîre, se subliniază în declarație, are ca scop să lovească în întreaga mișcare pentru drepturile civile ale negrilor și demonstrează ura congresmenilor rasiști față de populația de culoare din Statele Unite.Partidul Comunist din S.U.A. cheamă la organizarea de acțiuni de protest împotriva hotărîrii Camerei Reprezentanților de a-1 priva pe Powell de mandatul său.

LA DURBAN?
Incepînd de simbStă, guvernul de la 

Pretoria găzduiește un „prețios" oaspe
te : primul ministru al Rhodesiei rasis
te, Ian Smith. Vizita, după cum s-a lăsat 
să se înțeleagă la Salisbury, este parti
culară : șeful guvernului rhodesian și-ar 
fi exprimat dorința de a veni într-o 
croazieră în Republica Sud-Africană. 
Numai că, după cum relatează ziarul 
sud-african „Rand Daily Mail", proas
pătul îndrăgostit de turism urmează să 
se întîlnească luni la Durban cu anu
mite personalități, cu care va examina 
viitorul relațiilor comerciale dintre 
Rhodesia și Africa de Sud. Scopul 
întîlnirilor ; acela de a contracara efec
tul sancțiunilor adoptate de Consiliul 
de Securitate al O.N.U. Se știe, de alt
fel, că guvernul de la Pretoria a decla
rat de la început că nu va respecta nici 
o măsură luată împotriva Rhodesiei, 
fapt care face pe observatori să apre
cieze că convorbirile dintre cei doi vor 
duce la întărirea relațiilor comerciale 
rhodesiano — sud-africane.

perspectivă noi difi
cultăți în desfacerea 
produsului lor. fi
nind seama de aceste 
dificultăți, Brazilia a 
hotărît 
pînă la 
aprilie 
470 de 
arbuști, 
putea realiza progra
mul guvernului pri
vind stabilirea plafo
nului recoltei de ca
fea la 24 milioane de 
saci. Un purtător de 
cuvînt al sindicatului 
plantatorilor de cafea 
din Columbia a anun
țat, de asemenea, că 
vor fi distruși ince- 
pind din anul acesta 
10 milioane de ar
buști de cafea.

In perioada si ' de 
ascendență, cafeaua 
a legat de ea desti
nele a milioane de 
muncitori de pe plan
tații, a altor sute de 
mii de oameni care o 
transportă și o desfac, 
ca și a unor țări în
tregi care și-au bazat 
exportul în proporție 
de 30—50—80 la sută 
pe cafea. Acum, ac
țiunile de restrîngere 
a culturilor de cafea 
vor lovi mai ales in 
interesele unor mase 
largi de oameni ai 
muncii.

în prezent multe 
țări producătoare de 
cafea sînt pe cale de 
a urma exemplul ce
lor două mari culti
vatoare mondiale — 
Brazilia și Columbia. 
Acestea intenționează 
nu numai să distrugă 
uriașe „cafezais", 
plantații care produc 
boabe de calitate in
ferioară, dar și să le 
înlocuiască cu alte 
culturi agricole, mai 
rentabile, care să per
mită totodată diversi
ficarea economiei na
ționale. Prin acțiuni
le lor, guvernele aces
tor țări vădesc con
vingerea că sistemul 
monoculturii — și de
pendența economică 
ce o implică — nu 
constituie un funda
ment pentru econo
mia lor.

să distrugă 
sfirșitul lunii 

aproximativ 
milioane de 
pentru a se

G. BONDOC

■ PRAGA. Cu ocazia Zilei internaționale 
a femeii, Federația Sindicală Mondială 

a dat publicității o declarație în care cheamă 
toate organizațiile sindicale, pe toți oamenii 

muncii — bărbați și femei — să intensifice 
lupta pentru cucerirea, apărarea și extin
derea drepturilor legitime ale femeii, pentru 
progres social, libertate și pace. Federația 
Sindicală Mondială adresează un salut fră
țesc femeilor vietnameze și își exprimă ad
mirația față de lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru apărarea libertății, inde
pendenței naționale și integrității patriei. 
F.S.M. cheamă pe toți oamenii muncii să in
tensifice sprijinul internațional moral și ma
terial pentru lupta curajoasă a poporului 
vietnamez pină la victoria definitivă asupra 
cotropitorilor americani.

■ TEHERAN. Luînd cuvintul la Abadan, 
la o Întrunire a Inginerilor petroliști,

șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a 
declarat că țara sa are în prezent posibilita
tea de a impune condițiile sale în vînzarea 
și distribuirea țițeiului iranian. In trecut, a 
continuat el, compania petrolieră anglo-ira- 
niană era cunoscută nu numai ca o organi
zație comercială, dar și ca o organizație care 
se amesteca în treburile interne ale Iranului. 
In prezent, a spus șahul, rafinăria de 
Abadan este condusă de iranieni.

la

■ CARACAS. Autoritățile venezuelene au 
" pus în libertate, după o detențiune de 
78 de zile, pe președintele Federației centre
lor universitare din Venezuela, Juvencio 
Pulgar, precum și pe alți lideri ai studen
ților. Această măsură a fost luată la puțin 
timp după ce s-a anunțat oficial restabilirea 
garanțiilor constituționale.

de

M FRANKFURT PE MAIN. Cu ocazia 
*™ zilei României la tîrgul din Frankfurt 
pe Main, directorul expoziției românești, 
Ion .Crișan, a oferit o recepție la care au 
participat Steidle și Witrock, directori ai 
tîrgului, primarul orașului Frankfurt, oa
meni de afaceri, ziariști.

■ PARIS. La Ministerul de Externe al 
Franței a avut loc o ceremonie consa

crată punerii în aplicare a primului con
tract din cadrul acordului franco-sovietic de 
colaborare în domeniul televiziunii în cu
lori.

■ BRUXELLES. Dince Belovski, adjunct 
al secretarului de stat pentru afacerile 

externe al Iugoslaviei, care se află într-o 
vizită neoficială în Belgia, a avut o între

vedere cu ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel. In timpul intilniril

au fost discutate probleme legate de perspec
tivele colaborării economice între cele două 
țări.

B| BUDAPESTA. S-au încheiat convorbirile 
*■“ purtate de o delegație comercială fran
ceză care a făcut o vizită de o săptămînă 
în Republica Populară Ungară. Intr-o de
clarație făcută presei, șeful delegației, M. 
Weill, a subliniat că au fost discutate pro
blemele stringerii relațiilor comerciale și 
creșterii schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări.

S5B PARIS. La cinematograful „Paris 
pe Champs Elysees a avut loc premiera 

filmului „Șapte bărbați și o fetișcană", co
producție româno-franceză. Au participat 
interpreți principali ai filmului, care au 
fost îndelung aplaudați.
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