
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN'

Anul XXXVII Nr. 7565 Marți 26 decombrie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Aprovizionarea cu 
lemne de foc (raid 
anchetă) $ Cele mai 
tinere construcții
• Reflecții despre 
menirea criticii muzi
cale

DOUĂ DECENII DE VICTORII MĂREȚE

PĂSTRĂTORII
TEZAURULUI
FOLCLORIC

In făurirea româniei socialiste

Noi coloane de autocamioane românești «e formeazâ in curtea uzinei

DEMARAJ ’68
Știrile consemnînd demarajul 

68 sosesc din toate colțurile țării, 
te încrucișează, se confruntă fi se 
pun reciproc în valoare, așezat» In balanța angajamentelor înde
plinite exemplar. Atenția ne este 
atrasă în chip firesc spre zonele 
de accelerație care influențează 
hotăritor dinamismul economic. O 
astfel de zonă — unde se reali
zează mai mult de o treime din 
ansamblul producției de mașini 
din țara noastră — este cea nu
mită auto-tractoare-rulmenți. Aici 
calendarul a fost schimbat încă 
de pe data de 14 decembrie ; re
velionul pretimpuriu va aduce, 
după estimările specialiștilor, o 
producție suplimentară de a- 
proape o jumătate de miliard de 
lei, cifră înscrisă pe ultima filă a 
acestui an.

De sub Tîmpa coboară pe șo
selele țării lungi coloane de auto
camioane tractoare, coliere de 
sute de mii de rulmenți care-l 
prefațează pe 1968. Dacă mai a- 
dăugăm cele cîteva zeci de mi
lioane lei valută obținute peste 
plan (această subramură asigură

aproximativ 33 la sută din exportul 
construcției românești de mașini) 
— ni se relevă o imagine pro
bantă a felului cum capătă viață 
obiectivul stabilit de partid, de 
a se ridica nivelul calitativ al 
întregii activități economice. Pri
vind șirurile de mașini străluci
toare care ies în aceste zile de pe 
porțile uzinelor-mamă sau văzîn- 
du-le la Constanța, de unde car
gourile le poartă peste mări și 
țări, mărturie a unui prestigiu 
consolidat, te simți parcă îndem
nat să refaci retrospectiv traiec
toria spectaculoasă a acestor 
creații ale inteligenței și iscusin
ței, încadrate în chenarul festin 
al celor două decenii de Repu
blică.

De la primul autocamion „Stea
gul roșu" la „Bucegii" șt „Car- 
pații" de performanță internațio
nală, de la „IAR-22", primă rîn- 
dunică vestitoare de primăvară 
nouă, la apropiatul tractor nr. 
200000, de la modeștii rulmenți 
ai începutului la rafinatele biju
terii folosite la mașini, agre
gate și instalații in zeci de

țări de pe cinci continente — se 
întind etape concentrate de ma
turizare tehnică intr-un ritm care 
se impune atenției pe plan mon
dial. Există însă fi o semnificație 
mai profundă. Apariția primului 
tractor românesc, una dintre în- 
tîile mlădițe ale industrializării 
țării, împingea reacțiunea la ast
fel de aserțiuni : „Industria grea 
ca punct principal de grijă a 
politicii noastre economice este si
nonimă cu răsturnarea premiselor existenței noastre... Ea nu ca
drează nicidecum cu rosturile 
noastre de țară mică... fi nici cu 
necesitatea pentru noi de a ne 
prezenta pe piețele străine".

Avîntul construcției de mașini 
românești, care coincide cu cei 
douăzeci de ani ai Republicii, a 
demonstrat reversul: nu o „răstur
nare a premiselor existenței" ci 
edificarea unei economii puter
nice și prospere pe osia indus
trializării socialiste, înfăptuită po
trivit politicii științifice a parti
dului.

Victor VANTU

(Continuare tn pas. a IlI-a)

Modul In care este prezentat folclorul In spectacole și concerte, pe scene sau la posturile noastre de radio și televiziune este dezbătut astăzi cu interes crescînd. Discuția a subliniat necesitatea de a se păstra autenticitatea, care asigură creației populare artistică, integrare populare In cultura socialistă a vremii noastre este complex. El se petrece pe planuri diferite, în raport cu instituțiile care II pun în valoare și de modurile în care folclorul este prezent tn spectacolele sau concerte de factură tradițională sau în programele mijloacelor moderne de comunicare culturală cu masele. Aprecierile a ceea ce s-a făcut pînă acum, ca și orientările de viitor se cer deci diferențiate ținlnd seama de aceste coordonate.Al VIII-lea concurs al echipelor artistice de amatori, care s-a terminat de curînd, oferă un potrivit prilej de reflecții asupra problemelor discutate. Aceste reflecții au Ia bază activitatea unui sector în care cîntecele, dansurile și obiceiurile noastre populare sînt puse în valoare în condiții noi, cu o funcționalitate nouă și la un nivel care — pornind de la faptele tradiționale autentice — se abate depășind uneori măsura, pe calea atît de periculoasă a „stilizărilor' care II scad valoarea artistică, deci puterea de moționa, de a vinge.De la început bule consemnat tul că mișcarea artis-

Prof, univ, 
Mihai POP

valoarea Procesul de a culturii tradiționale

tică do amatori, atît în cadrul căminelor culturale, cît și al caselor de cluburilor a adus o deosebită rea bunurilor noastre folclorice tradiționale. Dacă nu ar fl existat în țara noastră o mișcare artistică atît de amplă șl de puternică, dacă a- ceastă mișcare nu s-ar fi situat în continuarea organică a culturii noastre populare poate nu am avea astăzi încă un folclor atît do viu. In caro toate categoriile creației populare sînt prezente în variate forme regionale. Valorificînd folclorul In forme noi, care sâ permită integrarea lui firească In cultura contemporană, mișcarea artistică de amatori a subliniat valoarea lui deosebită, a întărit conștiința întregului popor în această valoare, I* însemnătatea păstrării și cultivării importantului patrimoniu al tradiției noastre artistice de veacuri, de multe ori chiar de milenii. Sub acest aspect trebuie mărturisit că cercetarea științifică n-ar fl putut avea dectt cu greu aceeași putere de convingere pe care a avut-o mișcarea artistică de amatori.In traiectoria de două deceDil a mișcării artistice de a- matori. Concursul al VIII-lea a marcat un progres prin lărgirea cuprinderii genurilor folclorice tradiționale, prin calitatea prezentării lor sceni-

cultură și sindicale, contribuție la păstra-

tradiționale.

ce, prin grija pentru păstrarea autenticului, dar și prin încercările pline de merit de a prezenta fapte tradiționale în interpretări artistice noi.Echipele de amatori au arătat prin a- cest concurs un interes aparte față de prezentarea obiceiurilor, realizînd spectacole folclorice pline de frumusețe. Obiceiurile tradiționale sînt în forma lor nativă — indiferent de originea lor rituală sau de caracterul ceremonial — spectacole. Ele au fost veacuri de-a rîn- dul singurele spectacole care au delectat poporul. Ele au marcat însă întotdeauna momentele Importante din viața omului, a familiei sau a colectivităților mai largi, zilele de seamă ale anului, începutul și sfîrșitul unor munci sau al u- nor acțiuni obștești. Caracterul de marcă, de semn cu valoare simbolică le-a impus o severă modelare, o structurare a părților într-un întreg bine închegat, iar păstrarea printre veacuri a planului sărbătoresc pe care s-au desfășurat In limitele ritului sau ceremonialului le-a dat șlefuirea marilor realizări artistice. Manifestări complexe, unitatea lor sincretică înglobează cîntec, dans, poezie, conflict șicalități au
a e- con-

(Continuare 
tn pag. a IV-a)
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mimică dramatic, recuzită.Aceste aceste elemente permis ca prezentarea lor scenică să Însemne nu numai o îmbogățire a repertoriului actualului

Sarcinile de plan și
NOMINALIZAREA PRODUCȚIEI
Perfecționările aduse metodologiei de elaborare a plșnulul, în sensul că sarcinile cincinalului, defalcate pe ani, au fost cunoscute de mult timp și în amănunt de către ministere și întreprinderi — a oferit posibilitatea pregătirii temeinice a producției anului viitor. Ca urmare, s-a înlesnit și desfășurarea procesului de încheiere cu beneficiarii a contractelor economice de livrare a produselor finite. In aceste condiții, se pune întrebarea : de ce mai intîr- zie, In nnele unități industriale, nominalizarea integrală a producției și, implicit, încheierea pregătirilor tehnologice și organizatorice în funcție de sarcinile sporite ale anului 1968 ?Ne aflăm la Uzina de pompe-Bucureștl, una din întreprinderile specializate, care execută o gamă foarte largă de pompe. Planul prevede pentru anul viitor o însemnată creștere a producției. Dar, la începutul lunii decembrie, doar o mică parte din producție era nominalizată.— Din întreaga producție pe 1968, numai pentru 32 la sută s-au încheiat contractele cu beneficiarii pină la începutul acestei luni — arăta tov. Stelică Ioniță, șeful serviciului desfacere. Chiar pentru trimestrul I, unii beneficiari încă n-au contractat pompele, deși au primit repartiții, și cu toate că el înșiși le-au solicitat.Există șl altfel de cazuri. Adică sînt beneficiari care doresc să contracteze produse, dar nu dispun de repartiții. Cauza ? încetineala cu care unele ministere au emis repartițiile,răgănarea acestei faze importante în acțiunea de contractare a provocat decalarea celorlalte, făcîndu-si loc, cu intensitate nedorită, alte tergiversări și rezolvări formale. Se știe, de pildă, că ministerele beneficiare au datoria să trimită întreprinderilor furnizoare tabele desfășurătoare, în care se arată cantitățile de produse ce sînt repartizate unităților tutelate. Deci, o- perațlile amintite trebuie să aibă loc la momentul oportun. Unele ministere au nesocotit aceste obligații. Pentru a se „achita" de a- ceastă îndatorire, ele au întocmit desfășurătoare fictiva. Este cazul Direcției generale de aprovizionare șl

desfacere din Ministerul Industriei Ușoare, care a modificat de multe ori desfășurătorul comunicat Uzinei de pompe. Această direcție generală a anunțat uzina că va mai face încă modificări. Oare pentru ministerul a- mintit, obligația de a res-
— După cum am spus, sîntem în întîrziere cu contractarea — preciza șeful serviciului desfacere de la uzina bucureșteană. Și totuși, avalanșa de anulări a contractelor continuă. Ele vin pe întreg parcursul a- nului. Concludent este mo-

ancheta economică
pecta legislația în vigoare, precum și normele stabilite, este... facultativă ?Anularea contractelor încheiate este o altă practică care generează mari întîr- zieri în nominalizarea .producției. Se creează în a- cest fel greutăți foarte mari furnizorilor.

dul în care au înțeles unii beneficiari să se decidă și să solicite pompele de care au avut și au nevoie în a- cest an, 1967. Calculele arată că la peste 10 la sută din pompele fabricate beneficiarii au venit cu anulări. Lucrurile nu se opresc aici. „Jocul" cu anulările tinde

să se prelungească și în 1968. Dovada : unii beneficiari au și început să anuleze contracte pentru producția primului trimestru. Astfel, la 13 noiembrie Ministerul Petrolului a anulat 6 pompe, deși se încheiase contract la 20 septembrie, iar Ministerul Industriei Construcțiilor a anulat contractul pentru 5 pompe. U- zina bucureșteană își făcuse și ea socotelile : a calculat necesarul de materii prime și materiale, de semifabricate, a lansat chiar u- nele comenzi la furnizori, a început să-și amenajeze fluxurile de fabricație. Conta pe seriozitatea contracte-
Gheorghe RADEL 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Flamarea bramelor la laminorul de tablă groasă de la Combinatul șiderurgic-Galaji.Foto : A. Cartojan

valorifică
experimentele pedagogice

Este binecunoscut că orice modificare — cît de neînsemnată — adusă într-un fel sau altul procesului instructiv-educativ produce perturbări mai mult sau mai puțin resimțite în viața școlii. A- semenea modificări se pot iniția, bunăoară, prin intermediul modificărilor operate asupra planului de învățămînt, a unor programe sau anumitor laturi ale muncii educative, prin măsuri organizatorice ș.a. Nu-i mai puțin adevărat însă că este firesc ca în viața școlii, în conținutul activității ei, să existe o mobilitate impusă obiectiv de viață, de pulsul societății moderne care influențează întreaga fizionomie a tinerei generații.In vederea adoptării unor măsuri de principiu care să-și dovedească eficiența indubitabilă asupra complexității procesului instructiv-educativ sînt firești și necesare experimente — într-un număr limitat de școli — pentru

verificarea viabilității și eficienței lor. Urmărirea atentă a rezultatelor — desigur prin metode de investigație binecunoscute de experimentatori, „provocarea' unor cauze pentru a verifica efectul (contat sînt astăzi metode uzuale
experiment,— e drept de școli — interesează Desigur că așa-zis, experiment poate induce în eroare, poate provoca genera-

puncte de vedere

pentru generalizarea unor măsuri. In consecință, pledez pentru experiment, începînd de la programe sau chiar planuri experimentale, continuînd cu manuale experimentale, pînă la verificarea unor măsuri educative sau chiar administrativ-organizato- rice.Se poate socoti însă, în această accepțiune a conceptului de

luarea unor măsuri într-un număr limitat de care nu se mai nimeni ani de zile ? nu 1 Un asemenea,

lizarea măsurii sub motivul că „s-a experimentat 3—4 ani'. Corect spus „s-a aplicat' dar nu s-a experimentat, nu i s-au cercetat sub toate aspectele utilitatea și eficiența în ansamblul muncii instructiv-educative.Așa s-a întîmplat, de exemplu, cu „experimentul' privind de- mixtarea liceelor. Printre cei a- leși pentru „încercare* este și 11-

ceul „Spiru Haret', în care acest principiu de organizare se aplică de acum patru ani. De atunci însă nimeni nu a trecut prin școala noastră să se intereseze de rezultate. Oare această măsură administrativă se poate numi experiment ? Mare ne-a fost mirarea cînd, de curînd, cineva de la Secția de învățămînt a Capitalei ne-a întrebat candid cine anume ne-a spus să trecem la separarea claselor ? Personal, mărturisesc că nu îmbrățișez mixtării liceelor și separate de fete Și aceasta pentrude-a dreptul straniu ca după ce ani în șir realizăm sarcinile complexe de educare în comun a copiilor. începînd din cămine și
principiul de- trecerii la licee sau de băieți, că mi se pare

Prof. O. ROȘEAN'J
Liceul „Spiru Haret’ București

(Continuare în pag. a V-a)

Casă 
de cultură 
in orașul 
de pe Valea 
Trotusului5

BACAU (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Pe Valea Trotușului, 
in orașul Cheorghe Gheorghiu- 
Dej, a fost inaugurată noua ca
să de cultură. Construcția, așe
zată în piața centrală, dispune 
de o sală de spectacole cu 800 
locuri, o sală de conferințe, o 
bibliotecă cu săli de lectură și 8 
încăperi pentru activitatea pe 
cercuri. In arhitectura clădirii 
constructorii au folosit o serie 
de elemente noi.

La spectacolul inaugural și-au 
dat concursul formațiile artistice 
de amatori din marile întreprin
deri chimice de pe Valea Tro
tușului.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i i 
i 
i 
i

Progresele făcute de Finlanda, în ciuda atîtor încercări, a unui climat aspru și a unui pămînt sărac, ii recomandă pe finlandezi ca oameni care s-au străduit mereu să se ridice deasupra vicisitudinilor impuse de natură, dar nu și ca oameni feriți de griji.Ne aflam în cabinetul domnului Jouko Voutilai- nen, director la Banca Finlandei. Interlocutorul nostru ținea în mînă o foaie de hîrtie pe care o cerceta cu interes. Era un grafic în care linia ascendentă a consumului populației contrasta cu linia descendentă a investițiilor. De aici au pornit discuțiile noastre pe marginea unor fenomene economice și sociale care rețin în prezent atenția cercurilor politice și de a- faceri, precum și a finlandezului de rînd. Fără îndoială, releva dl. Voutilai- nen, principala preocupate a băncii e problema lichidităților. Avem rezerve de devize foarte mici : cifra globală este de numai 450 milioane de mărci finlandeze, adică mai puțin de o zecime din valoarea importurilor noastre anuale. Intr-o situație cu totul teoretică, dacă exporturile ar fi oprite, cu rezervele în devize de care dispunem am putea acoperi volumul importului doar pe o perioadă mai mică de 5 săptă- mîni. Spațiul nostru de manevrare este deci foarte mic și acest lucru provoacă unele greutăți pe plan intern, conchidea dl. Vouti- lainen.în ciuda înaltei calități a produselor și dinamicii exporturilor, comerțul exterior al Finlandei are de suferit de pe urma creșterii prețurilor de producție, a lipsei de credite, a slăbirii cererii și totodată a intensificării concurenței pe piața vest-europeană.
Gh. CERCELESCU 
Nicolae N. LUPU

(Continuare 
in pag. a Vl-a)
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vîntul ?Zilele trecute, cînd iarna se ^tbîrlise" și pe la noi, un vînt de 90 km pe oră a doborit un șopron al Fabricii de conserve din Caracal. Dintr-o dată, 190 000 lei pierduți. Calamitate naturală ? Primele cercetări au dovedit că nu. Construcția nici nu fusese recepționată. Șopronul nu avea executați ttranți contra vîntului, deși proiectul prevede acest lucru. In situațiile de plată, tiranții apăreau ca fiind montați (1), iar contravaloarea lor încasată de către constructor. Deci, constructorii au avut grijă să încaseze banii pentru o lucrare neexecutată. E normal oa tot ei să suporte consecințele. Sperăm că cercetările în curs nu șe vor abate și ele de la acest
Urare de
An Nou

la anul să oeniți, neadus 
'de nimeni, adică din proprie ini
țiativă, d-le învățător; pentru că In Peoeneaga vă așteaptă Lăcră
mioara, fata dv„ și femeia (colegă 
de breaslă) pe oare ați păcălit-o 
spunînd că o luați de soție, și ea 
o-a crezut, dar ați fugit in lume 
ea un laș. Și să vă ocupați de 
copil, așa oum se ocupă toți pă
rinții din lumea asta, cu dragoste 
și călduri, la anul și la mulți ani. 
(Destinatar i Nicolae Melcioiu, 
fost învățător la școala generali 
dtn comuna Peoeneaga, Măcin).

Răspuns 
recomandatMei stat anii cere, acceptlnd solul „avocatului do bună voie", din „dragoste pentru adevăr", trimit sesizări In dreapta ji ta stinge, puntad pe drumuri pe alții, răpind din timpul diferitelor instituții de stat. Un „grup de muncitori" de la schela Cîmpina, «cotarul gaze-compresoaire, s-a adresat Ministerului Mundi cu o sesl- sare. In scrisoare se arăta că muncitorul Petru Nedelcu s-a accidentat în timpul programului, iar oonducerea secției nu recunoaște acest lucru. Mai mult, Petru Nedelcu ar fi fost influențat să declare că s-a acddentat acasă. In urma cercetărilor efectuate de organele ministerului a reieșit că mundtorul respectiv într-adevăr s-a accidentat... acasă. Sesizarea o ded neîntemeiată. Răspundem astfel autorilor ei în spiritul dreptății, așa cum au cerut
Bilet cu
trimitere

multVasile Cref, pînă nu de 
era șeful serviciului asigurări so
ciale la V.R.C.M. Tg. Mureș. In 
această calitate, gestionînd biletele 
de odihnă și tratament, a încasat 
de la diferiți salariați costul bile
telor pentru Sovata, Eforie, Tuș- 
nad, Victoria, Borsec etc., fără a 
face decontările necesare. A 
delapidat astfel 34 568 lei. Și iată 
cum, trimițînd pe alții în diverse 
stațiuni, și-a făcut singur rost de 
un „bilet de trimitere" la „odih
nă". Pentru el însă „seria." va fi 
mai lungă. Cazarea gratuită.

In anchetăConducea autocamionul 21— B—5540 (proprietar : întreprinderea de expediții geologice- București) pe drumul național Beiuș—Pogola. La volan, șoferul Ivan Cemat. A încercat (reglementar) să depășească un tractor, dar acesta i-a tăiat calea. Mergea în zig-zag. în această situație, șoferul autocamionului a frînat, vrînd să depășească tractorul (forță majoră) pe partea dreaptă. Dar acesta i-a tăiat din nou calea. Accidentul a fost iminent. Autocamionul s-a răsturnat. Un om aflat în mașină s-a accidentat, grav. Mari pagube materiale. Cine e tractoristul ? Un „conducător auto" — Gheorghe Gal — fără permis de conducere. Cine i-a încredințat tractorul ? Deocamdată nu se știe. Dar se va ști. Și va răspunde, împreună cu infractorul de la volan.
de :Rubrica redactata

Ștefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICA 

•a sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Vedere din Arad

Noua arhitectură a lașului 
și vechile monumente 

de cultură
Peisajul urbanistic al 

patriei noastre cunoaște, 
de douâ decenii Încoace, 
agitata epocă a preface
rilor, a înnoirilor, a dez
voltării. Vechile centre 
urbanistice, mărturii a 
peste cinci secole de civi
lizație națională, de mun
că pe tărim economia și 
social, politia și cultural, 
de manifestare necontes
tată a ființei noastre na
ționale, sînt supuse unul 
tratament de întinerire a- 
pllcat, de multe ori — din 
păcate — cu prea puțin 
discemămtnt. Faptul că 
bătrînele urbe nu mal co
respund, în totalitate, rit
mului contemporan de 
viață citadină, precum ți 
distrugerea în proporție 
mare a unora dintre ele 
de către al doilea făzbol 
mondial sînt argumente 
hotărîtoare cu care unii 
specialiști susțin un punct 
de vedere extremist: ora
șul vechi trebuie reclădit 
din temelii conform ulti
melor canoane ale arhi
tecturii. Valorificarea 
creatoare a moștenirii In 
domeniul urbanistic, conti
nuitatea tradiției de con
strucție a secularelor cen
tre urbane nu constituie o 
preocupare pentru aseme
nea profesioniști. Astfel, 
modernizarea — în loc să 
se constituie ca o etapă 
superioară a evoluției — 
se recomandă a fi ceva 
hibrid, apărut pe loc gol, 
neconținînd nimic și ne- 
putînd fi continuat.

Din păcate, dulcele tîrg 
al Eșulul dispune, în mo
mentul de față, și de cate
goria arhitectului care 
prin negativismul său no
civ întunecă chiar gran
dioasa operă de înnoire, 
de întinerire a bătrînei ce
tăți culțurale. Prezentînd 
eronat noțiunile „econo-. 
mic” ți „economie”, genul 
acesta de arhitect visează
— și solicită perseverent
— demolarea generală a 
imobilelor ce numără de 
la un veac la trei veacuri 
vechime, imobile care îi 
jenează epopeica acțiune 
de sistematizare și con
struirea pe această fabula 
rassa a monolitelor de 
beton.

Acest tip de arhitect o- 
colește o întrebare : de 
ce tocmai în nucleul feu
dal al lașului trebuie im
puse, forțat, elemente con
temporane de arhitectură 
și sistematizare, cînd ase
menea elemente consti
tuie, de fapt, baza dezvol
tării noului oraș în cadrul 
vechiului perimetru al ur
bei ? Și întrebarea este fi
rească deoarece cetatea 
lașului s-a construit la în
ceput, cum e și normal, 
în jurul curții domnești, 
sistemul de apărare al a- 
cestei curți fiind realizat 
prin mînăstirile Frumoasa, 
Cetățuia, Galata, Barnov- 
ski. Or, cartierele din zona 
industrială a lașului 
(Socola, Nicolina, Dimitrie 
Cantemir) sînt construite 
tocmai în acest inițial pe
rimetru al vechiului oraș. 
Aici și, poate, numai aici, 
noul trebuie să stăpîneas- 
că nestingherit prin bule
varde largi, autostrăzi, 
magistrale, blocuri. Pe 
acest teren se poate ope
ra o demolare generală 
deoarece vestigiile care 
s-au mai păstrat pînă în 
a doua jumătate a secolu
lui al XVIII-lea au dispă
rut, de mai bine de o 
sută de ani, sub colibele 
necăjiților ce populau 
periferia orașului.

Torentul modernismului, 
dătător de viață pentru 
cartierele mărginașe, de
venite — In cei douăzeci 
do ani — cartiere indus
triale, e-a arătat a nu fi 
la fel cu nucleul orașului, 
în care au fost grupate 
frumuseți arhitecturale ți 
artistice. Lui l-au căzut 
pradă Piața Unirii ți fosta 
Academie Mihăileană, In
stitutul „Humpel”, casa 
lui Garabet Ibrăileanu ți, 
recent. Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri”. Pe 
unele — Piața Unirii, Tea
trul Național — torentul 
le-a prefăcut numai, pe 
celelalte le-a adus la ni
velul restului orașului.

In fața unor asemenea 
fapte se nasc cfteva le
gitime întrebări: sistema
tizarea contemporană nu 
poate fi făcută in funcție 
de aceste valoroase ves
tigii, mărturii, documente 
de piatră sau cărămidă ? 
Implantarea, dar mai a- 
les realizarea noilor con
strucții nu se poate con
cepe In așa fel ca ele să 
încadreze organic vesti
giile existente, conserva
te, să valorifice pe un 
plan superior elementele 
tradiționale pentru a nu 
sfărîma cu indiferență at
mosfera, farmecul pro
priu al acestui oraș 7 Lo
cuințele ți edificiile din 
cartierele noi. Industriale, 
ale lațului nu pot conti
nua elementul valoros 
din arhitectura moldove

nească șl ieșeană pentru 
a nu mai semăna, ca 
două picături de apă, cu 
edificiile similare din 
Drumul Taberei, Balta 
Albă, Țlglina 7 De ce în 
domeniul arhitecturii, al 
urbanismului chestiunea 
preluării moștenirii de 
prestigiu a etapelor an
terioare rămîne încă ne
rezolvată 7

Asemenea întrebări nu 
zbuciumă numai liniștea 
ieșenilor, el sînt puse, 
credem, de toți cel care 
militează pentru conser
varea mărturiilor despre 
aportul Închinat progre
sului de înaintașii noștri. 
In numele acestei con
servări, socot că orașului 
Iași l-ar trebui păstrate 
— alături de dantelăria 
Trei Ierarhilor, suplețea 
Cetățulei, grandoarea Go- 
liei, simplitatea maies
tuoasă a Sfîntulul Neculai- 
Domnesc, măiestria im
punătoare a Palatului 
Culturii — două zone, 
două rezervații : una feu
dală, cuprinzînd com
plexul (realizabil cu pu
ține fonduri) din preajma 
fostului palat domnesc, șl 
una modernă, cuprinzînd 
aria în care mai sînt în 
picioare clădirea fostului 
Conservator și locuința 
lui Gavril Musicescu, ca
sele Roznovan, casa 
Alecsandri, palatul Bel- 
diman, unde Liszt a apre
ciat măiestria lui Barbu, 
staroste de lăutari, ca
sele Pogor, Kogălniceanu,

Asachl, Topîrceanu, Ho
gaș, Philippide, Xenopol 
etc. Aceste rezervații sînt 
resurse latente de îmbo
gățire a fondului muzeis
tic al orașului lațl fiind, 
în același timp, puncte 
de atracție pentru turis
tul străin care vrea să 
cunoască nu numai reali
zările noastre din ultimul 
timp, ci ți evoluția mate
rială țl spirituală a aces
tui popor.

Pe de altă parte, Isto
ria patriei noastre — la 
a cărei desăvîrșlre, mai 
cu seamă pe tărîm spiri
tual, țl-a adus un consi
derabil aport vechea ce
tate culturală ți capitală 
a Moldovei — poate fl 
mai ușor înțeleasă țl asi
milată grație materializă
rii ei în aceste rezervații. 
Educația patriotică a ti
nerel generații s-ar îmbo
găți cu o modalitate în 
plus de optimă realizare. 
Pentru ca asemenea lu
cruri să se înfăptuiască, 
se simte însă nevoia unul 
for care să intervină ac
tiv, fiind prezent oriunde 
ofensiva modernismului 
înțeles țl practicat eronat 
amenință existența în 
timp a vestigiilor. Astfel, 
cred, anomaliile urbanis
ticii contemporane vor 
putea fi înlăturate, ma
rile centre urbane păs- 
trîndu-și ți pentru viito
rime istorica lor evoluție 
nealterată.

\ Florian GRINEA

DULCIURILE - 

0 IMPORTANTĂ CURĂ 

Dl ENERGIE

PENTRU TOATE V1RSTELE
Produsele zaharoase sînt reprezentate azi printr-un mare număr de produse alimentare Industriale al căror principal component îl constituie glucidele (hidrocarbonate cu molecula mică). Datorită calităților lor (efectul psihosenzorial a- greabil, generat de gustul dulce, apreciat de marea majoritate a consumatorilor, și în special de copii), produsele zaharoase s-au impus în alimentația omului din cele mai vechi timpuri. Din cauza concentrației lor (sărace în apă și lipsite de material fibros) dulciurile sînt considerate de fapt o importantă sursă de energie. 100 gr. de produse zaharoase alcătuite predominant din zahăr, glucoză și diverse fructe furnizează organismului între 300—400 calorii.In magazinele șl raioanele de specialitate se găsesc produse de caramelaj frumos ambalate în celofan imprimat sau hîrtie metalizată, purtînd denumirile „Fructola", „Horia", „Turist", „Mozaic", „Peleș", „Medico". Toate sînt hrănitoare, plăcute la gust. în compoziția lor intră untul, frișca, ciocolata etc.Bomboanele „Rapido", învelite în hîrtie imprimată, sînt tot mai solicitate și apreciate datorită gemului din diferite fructe cu care sînt umplute, a- romei lor.Alte dulciuri cane fac deliciul copiilor, îndeosebi, sînt diversele dropsuri, precum și bomboanele umplute cu lapte, praline, miere, siropuri, precum și șerbetul de calitate superioară, într-o mare varietate de sortimente.Pentru realizarea acestor produse, industria noastră alimentară dispune de linii de fabricație moderne. In mare măsură automatizate, și de mașini corespunzătoare de ambalare, fiind astfel asigurate condițiile igienico-sanitare de realizare a dulciurilor.

In Editura politica 
au apărut:Volumul Nicolae Titulescu — DOCUMENTE DIPLOMATICE reprezintă o culegere de documente diplomatice, în majoritate inedite, ilustrînd aspectele esențiale și liniile directoare ale activității lui Nicolae Titulescu.Sînt cuprinse circa 500 de documente — rapoarte politice, telegrame, circulare, note, cuvîntări fundamentale, articole, scrisori — din perioada 1920—1939, provenite îndeosebi din arhiva Ministerului Afacerilor Externe, de la Direcția Generală a Arhivelor Statului, din publicațiile oficiale ale Societății Națiunilor (dezbaterile Adunării Generale și ale Consiliului) etc.Lucrarea, elaborată de un colectiv condus de prof. univ. George Macovescu și format din Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploieșteanu, Constantin I. Turcu, George G. Potra începe cu un studiu introductiv în care se analizează informațiile cuprinse în documentela

culegerii privind diferitele acțiuni la care a participat diplomatul român. *Lucrarea LOGOS ȘI ETHOS, aparținînd colecției „Biblioteca de filozofie șl sociologie", cuprinde studii ale academicianului Athanase Joja.Tema dominantă a primelor patru studii — „Logos si ethos în filozofia stoică", „Coriscos, sau jocul sofistic", „Eleații și logica", „Actualitatea logicii și eticii lui Heraclit" — este raportul dintre logică șl etică, întrepătrunderea lor. Următoarele trei studii — „Engels despre istoricitatea logicii formale", „Clasificarea științelor" și „Cu privire la dialectica marxistă" — evidențiază valoarea abordării dialectice și istoriste a problemelor definirii șl clasificării științelor, aducînd punctul de vedere propriu al autorului într-o dezbatere care atrage astăzi numeroși savanti.Ultimele două studii — „Cu prl-

vire la istoria filozofiei românești" și „Profilul spiritual al poporului român" — sînt axate pe sublinierea specificului culturii românești, dedus din dezvoltarea istorică îndelungată a poporului nostru într-o ambiantă materială și spirituală proprie. în continuă evoluție.Abordînd aspecte esențiale, de stringentă actualitate, lucrarea E- FICIENȚA ACTIVITĂȚII ECONOMICE înmănunchează studiile : Eficiența economică — un criteriu important în iundamentarea planului cincinal de MAXIM BERGHIA- NU, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Categoria eficientă economică în socialism de dr. CONSTANTIN IACOBOVICI- BOLDIȘOR, Factorii de ridicare a eficienței economice și sociale a cercetării științifice de ION GO- LIAT, secretar științific al Academiei R. S. România, Promovarea progresului tehnic în industrie și problemele eficienței economice de ing. ION CRIȘAN, director general în M.I.C.M., Eficiența economică a investițiilor de arh. TIBERIU HORVATH, vicepreședinte al Băncii de Investiții, Influența factorului timp asupra eficienței investițiilor în etapa realizării lor de conf. univ. CONSTANTIN PINTILIE, Conducerea și organizarea științifică a producției și a muncii — cerință esențială pentru ridicarea eficienței economice de dr. VASILE M. POPESCU, conf. univ. C. PINTILIE. Gospodărirea eficientă a fondurilor in economia națională de ION TULPAN, adjunct al ministrului finanțelor. Corelația dintre sporirea producției și a fondurilor fixe — expresie a eficienței economice a producției industriale de conf. univ. dr. C-TIN MOISUC, Reducerea cheltuielilor de producție — condiție esențială a ridicării eficienței economice de dr. VASI- I.E M. POPESCU, Perfecționarea prețurilor cu ridicata — pîrghie de creștere a eficienței economice a producției de dr. IULIAN BITU- LEANU, Căile de ridicare a eficientei economice a activității în agricultură de prof. univ. dr. NICOLAE GIOSAN, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Creșterea eficienței economice a folosirii pămîntului In agricultură de dr. ing. EUGEN POPESCU-JIA- NU, Forța de muncă din agricultură și căile folosirii ei raționale de GRIGORE VALCEANU, dr. SABIN NICA, TRAIAN LAZAR — cercetători principali, NICOLAE ȘUFA- NĂ — cercetător la Institutul de cercetări economice al Academiei, Eficiența economică a organizării superioare a producției și a muncii In cooperativele agricole de producție de EUGEN ALEXE, vicepreședinte al Băncii Naționale.

Peisaj de sezon (pe strada Lipscani din Capitală)

cîteva luni, mai multeîn urmă cu numere ale ziarului nostru au readus în discuție problema aprovizionării cu lemne de foc, sesizînd că acest combustibil, folosit încă de o bună parte a populației țării, parcurge un drum greu și întortocheat spre consumatori, provocîndu-le nenumărate neajunsuri. Din convorbirile avute atunci cu factori de răspundere din sector a reieșit că în următoarele luni se vor lua măsuri importante pentru îmbunătățirea activității. La Ministerul Economiei Forestiere, Comitetul pentru problemele administrației locale. Ministerul Comerțului Interior, la întreprinderile „Combustibilul" ni s-a spus că pentru buna aprovizionare a depozitelor întreprinderile forestiere se vor strădui să lichideze restanțele privind livrarea lemnelor de la I.F.-uri, că, în scopul ridicării nivelului de deservire, se vor crea condiții corespunzătoare de depozitare a combustibilului, vor fl achiziționate mașini și utilaje adecvate, se vor amenaja drumurile interioare ale depozitelor, se vor întreprinde măsuri pentru intensificarea educării personalului operativ; de asemenea, pentru rezolvarea mult criticatei anomalii a triplei apartenențe a întreprinderilor „Combustibilul" — la M.E.F., M.C.I., sfaturile populare — principalul punct de plecare al tuturor deficientelor în acest s-a întocmit un proiect de mativ pentru trecerea lor subordonare a Ministerului miei Forestiere.Sîntem în plină iarnă. Cum se a- plică măsurile preconizate 7București, 23 decembrie. Depozitul nr. 24 — Dămăroaia. Cetățenii vin la casă, achită și, în aceeași zi, primesc lemnele acasă. Iată un lucru bun. De fapt, nu e de mirare : aici întreprinderea „Combustibilul" — București experimentează utilaje de mare productivitate, depozitul are suficiente mașini de tăiat, s-au betonat platforme etc. pentru depozitarea combustibilului și pentru circulație. Dar să aruncăm o privire și în alte depozite. Iată-ne la unitatea nr. 11 vizitată și cu două luni în urmă. Cercetăm scriptele și ce aflăm 7 Peste 300 de cetățeni, care au plătit contravaloarea lemnelor în urmă cu 2—3 săptămîni, nu le-au primit încă. Restanțe asemănătoare am găsit și la alte depozite vizitate — nr. 53 și 79. Explicația n-a fost greu de găsit : de la ultima noastră vizită nimic nu s-a schimbat aici.

sînt lăsate în aceeașiDepozitelestare de paragină, lucrătorii sînt puțini, se folosește aceeași slabă și învechită „tehnică". In răstimpul care s-a scurs de la ultima noastră vizită, depozitul nr. 79 nu a fost dotat nici măcar cu un autocamion, așa încît lemnele se transportă în continuare cu aceleași căruțe și camioane, la care trag din greu bieți cal amărîți. Ne adresăm unui camionagiu de la depozitul nr. 53 :— Am vrea niște lemne mal frumoase...— Plătiți la casă șl apoi aranjăm noi !

Toți cetățenii veniți la depozitul nr. 2 să-și cumpere lemne sînt necăjiți. Și asta fiindcă, pe lîngă faptul că li se dau numai lemne de brad și plop, că li se mai „împing" și putregaiuri, nici deservirea nu se face cum trebuie. Ce se impută, de fapt 7„Sîntem lăsați la cheremul căruțașilor, care ne tratează cum socotesc ei — ne spune pensionarul Ion Calu- Am făcut astăzi un bon de 1400 kg lemne de la ora 7 dimineața, dar au trecut ceasuri întregi și nu le-am ridicat. La același depozit, nici căruțele nu veniseră toate în ziua raidului. Din 8 erau prezente numai 6. iar din

domeniu, act nor- în unica Econo-

O problema arzătoare:

APROVIZIONAREA
CU LEMNE DE FOC

raid-anchetăCa și în trecut, același arbitrariu în deservire, aceeași lipsă de interes pentru sortarea lemnelor și livrarea lor în condiții care să-i mulțumească pe cumpărători. Să ne mai mire a- tunci că la „Combustibilul“-Bucu- rești au sosit în acest an aproape 400 de reclamatii care sesizau deficiențe de mult cunoscute 7Iași. Pe porțile depozitelor de combustibil ies mijloace de transport încărcate numai cu lemn de brad și de plop. Să aibă ieșenii o preferință pentru astfel de esențe 7— Dacă în toamnă am avut posibilitatea să asigurăm cetățenilor și lemne de esență tare — ne-a spus tov. Petre Grecu, șeful depozitului nr. 3 — acum întreaga cantitate de care dispunem este numai de esență moale — brad și în cazuri mai fericite plop. Aceasta pentru că furnizorii noștri — întreprinderile forestiere din regiunile Iași, Suceava și Bacău — au sistat livrările, afirmînd că, de fapt, și-au îndeplinit planul. Dăm și noi ce mai avem prin depozit.

cele două mașini proprii ale depozitului una era defectă.Tov. Vasile Fîntînaru, directorul I.R.E. „Combustibilul", se plîngea c# i-au fost planificate prea puține mașini. Dacă lucrurile stau așa, cu atît mai mult ar fi trebuit să la măsuri pentru organizarea muncii în depozite, pentru supravegherea activității funcționarilor, astfel ca cetățenii să nu fie lăsați la bunul plac al unuia sau al altuia. Dar lucrurile lăsate în voia soartei, deficiente mănătoare semnalîndu-se și în șele Bîrlad, Vaslui și Pașcani.Avem în față scrisoarea unui cetățean din Galați, care ne semnalează existența acelorași greutăți : „Anul acesta, aprovizionarea cu lemne de foc a fost mai defectuoasă decît ori- cînd. Pe de altă parte, și combustibilul care există este lăsat să zacă în bălti si noroaie, iar lucrătorii sînt la fel de incorecți, cerînd pentru un transport o dată sau de două ori mai mult decit tariful legal. Se pare că însăși conducerea „Combustibilu-

sînt ase- ora-

lui" s-a vreme ce șele care lor că transportul e fix si plătit de întreprindere".Cum se explică persistența atîtor deficiențe, în pofida tuturor promisiunilor făcute ? Ne adresăm din nou factorilor de răspundere și aflăm că : întreprinderile forestiere sînt în restantă cu livrarea a 100 000 de metri cubi de lemn ; că în întreg anul 1967 nu s-a dat întreprinderilor „Combustibilul" nici un camion. Practic, a- ceste unități au rămas în continuare copilul vitreg al celor trei foruri tutelare : M.E.F., M.C.I. și sfaturile populare. Fiecare a tras, într-un fel, să le scoată la liman, dar trăgînd în direcții diferite, activitatea tot împotmolită a rămas. Se argumentează că timpul a fost prea scurt. Dar problema nu se discută de azi, de ieri. Și apoi, de la ultimele sesizări ale presei au trecut trei luni. Se poate admite oare ca într-o chestiune de atît de larg interes cetățenesc, cum e a- provizionarea cu combustibil, să nu se întreprindă nimic într-un asemenea răstimp 7 Se afirmă că nu sînt camioane. Dar ce a împiedicat organele locale ca, în această perioadă, să le închirieze de la unele întreprinderi agricole, care se puteau deocamdată dispensa de ele 7 Mai mult spirit organizatoric, întărirea supravegherii șl controlului ar fi îmbunătățit considerabil deservirea consumatorilor. Dar pînă și cele mai simple dintre măsurile preconizate au rămas doar pe hîrtie, realizarea lor amînîndu-se... pentru la anul. Oare tot așa cum s-au amînat ani de-a rîndul 7Gravele deficiențe care se manifestă nu vor dispărea decît atunci cînd forurile de resort vor trece la a- plicarea unor măsuri hotărîte care să schimbe fața acestui sector, măsuri ce s-au conturat de altfel destul de clar în ultima vreme. Dar pînă la punerea lor în practică nimeni și nimic nu poate absolvi comitetele executive ale tuturor sfaturilor populare, și, în primul rînd, pe cel din Capitală, să supravegheze activitatea depozitelor de combustibil șl să asigure prin toate mijloacele existente îmbunătățirea aprovizionării populației în

acomodat situației, do a renunțat pină și la afi- atrăgeau atenția cetățeni- Sufrageria
„Astor"

Nota de eleganță și suplețe 
a sufrageriei „ASTOR* este 
dată de execuție. Decorația 
pieselor în ton cu bufonii tră
gători conferă garniturii un 
aspect plăcut.

Noul tip de sufragerie „As- 
tor” se compune din bufet, vi
trină cu cristale și oglindă din 
două corpuri suprapuse, masă 
Joasă, masă extensibilă cu 
șase scaune, tip „Hercules”.

Garnitura este furniruită cu 
mahon (furnir exotic) și cu un 
fileu decorativ din lameliu care 
este aplicat și pe spătarele 
scaunelor.

Prețul unei garnituri este 
5 600 lei.

Apă minerală 
Slănic

această iarnă.
BRUJAN,
POPESCU 
sprijinul corespondenților

N.
G. 
cu 
„Scînteii'

Izvoarele de apă minerală de la Slănic au devenit cunoscute datorită efectului pe care îl au în tratarea diferitelor boli. Cura cu aceste ape se poate face și la domiciliu. întreprinderea din Mărgineni- Bacău îmbuteliază și livrează comerțului ape minerale de la izvorul 3, indicate în gastrite cronice, dispepsii cu hipoacidi- tate, cu hipotonie sau atonie gastrică, ulcere gastro-duode- naie fără manifestații acute, litiază biliară, obezitate. De asemenea, sînt indicate pentru cei suferinzi de traheită, bronșită cronică, emfizem, astm, rinită, faringită, laringită cronică. Prețul unei sticle este de 0,80 lei.
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Semnul cu care geografii marchează pe hărți „industrie" a apărut, în 1967 pentru prima oară, alături de numele altor orașe. Aici s-au ridicat zidiri noi, au început să producă din belșug utilajele. Verticalele noi ale anului, adăugîndu-se celorlalte, sporesc bogăția și frumusețea acestui pămlnt. Sub arcadele lor se cîntă un imn închinat muncii libere, făuritoare a bunăstării tuturor.Sînt alte locuri pe care anM le-au înscris mal de mult pe harta industrială. Anul ale cărui ultime zile le trăim a înmulțit puterea lor, alătu- rînd noi verticale celor „vechi". S-au ridicat noi fabrici, alte Izvoare ale eăror ape se revarsă în marele fluviu.Sfîrșit de decembrie, în preajma ultimilor născuțl al industriei noastre.
• Buzău—ceiate
a zuliaruluiNu demult, ziarele consemnau pe prima pagină nașterea unui nou o- biectiv industrial : fabrica de zahăr din Buzău. Termlnîndu-și probele tehnologice, dădea primele vagoane din produsul său.Așezată în zona de sud a Buzăului, fabrica se întinde pe mai bine de 50 de hectare. Pe marginea unui bulevard se aliniază mari silozuri și depozite, rampe de încărcare și descărcare, secții de prelucrare. Aflăm că în 24 de ore fabrica prelucrează S 000 de tone de sfeclă de zahăr, o capacitate care se înscrie printre cele mal mari din țară. Ea transformă în cristale imaculate producția de pe întinse suprafețe cultivate cu sfeclă de zahăr la cooperativele a- gricole de producție din raioanele Mizil, Buzău. Rîmnicu Sărat, Slobozia.In halele de fabricație am întîlnit ingineri și maiștri, în majoritatea lor tineri și mai toți de prin părțile Buzăului. Mare parte au venit direct de pe băncile școlilor și facultăților ; alții, cu o experiență mai îndelungată, efMnd că în orașul lor se construiește o fabrică de zahăr, și-au manifestat dorința să lucreze aici. Ișț aduc astfel., contribuția la ridicarea locurilor natale.Buzău! industrial — iată o alăturare de cuvinte altă dată de nevisat. Alături de Uzina de sîrmă care a început să producă anul trecut, fabrica de zahăr adaugă o nouă dimensiune orașului.

a fabricii pentru lucrul în trei schim buri va fi de 30 000 garnituri de mobilă pe an.Ca toate obiectivele intrate în funcție în anii din urmă, și această fabrică este înzestrată cu utilaje d« mare productivitate, moderne ; în cea mai mare parte ele sînt produse în tara noastră. Utilajele vor permite numeroase procedee noi de fabricație : presarea panourilor într-o linie continuă cu o presă mono-eta- jată, furniruirea la canturi cu două mașini intercalate în linia de prelucrări la dimensiuni finale și altele. Un mare grad de mecanizare vor ctinoaște și transporturile panourilor între utilaje. Fabrica este înzestrată cu transportoare cu role care permit o mai bună folosire a spațiului și o mal judicioasă organizare a producției. Pentru rior al garniturilor lacuri poliesterice.Constructorii au pricepere și sîrguință în realizarea noului obiectiv industrial. încă de la primele lucrări ale construcțiilor de oază, ei au folosit metoda de execuție în două etape : prima de creare a frontului de lucru și pentru instalații-montaje, concomitent cu construcțiile propriu-zise, iar a doua finisarea imediată a construcțiilor după instalații-montaje și predarea lor beneficiarului în ordinea urgentei fluxului tehnologic.Materia primă pentru producția a- nului 1968 este asigurată în cea mai mare parte. In felul acesta, se urmărește ca încă din primele zile ale anului care vine să se asigure o ritmicitate a producției de mobilă în noua fabrică vasluiană. Vasluiul a intrat definitiv pe orbita industrializării.

finisajulse vordovedit
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Fabrica de zahâr din Buzău, încă un obiectiv industrial, care adaugă o nouă dimensiune orașuluiFoto : M. Andreeseu

exte- folosimultă

• „Policlinica" 
locomotivelor
de la Craiova

î

{Sarcinile de plan și 
{NOMINALIZAREA PRODUCȚIEI

• Noile „retorte" 
ale chimistilor 
din Ocna MureșuluiIn ciuda respectabilei vîrste de mai bine de 72 de ani. Uzina de produse sodic* din Ocna Mureș este mai tînără ca oricînd. și incbntes-j tabil mai mare. De curînd. chlmiștii transilvăneni au trăit un eveniment însemnat : constructorii întreprinderii de construcții-montaje Cluj, împreună cu colectivul de aici, au reușit să termine, cu 50 zile mai devreme, lucrările de construcții si montaje ce asigură o creștere a capacității de producție la carbonat de sodiu brut cu 50 000 tone anual, precum șl ale stației mecanizate de ambalare șl depozitare a produselor finite. „Toate aceste lucrări de investiții, ne spunea Vasile Mînăscurtă, Inginerul șef al întreprinderii, erau scadente la 31 decembrie. Printr-o conjugare a forțelor — constructor- beneficiar — lucrările s-au terminat înainte, ceea ce înseamnă un spor important de producție, o economie însemnată la fondurile de investiții".Extinderea capacităților de producție de la Ocna Mureș reprezintă un cîștig însemnat pentru industria noastră chimică. Noile linii vor ridica și mai mult eficienta economică a uzinei. Anul 1967 a fost un an de succese și pentru colectivul de aici. Depășirea planului valoric cu peste 8 milioane de lei, creșterea productivității muncii cu 4 la sută, economii de peste 2 milioane lei — iată realizări cu care,, pe drept cuvînt, colectivul uzinei se mîndrește.'Cea mai mare întreprindere de produse sodice din țară este, cu fiecare an, tot mai modernă. Noile construcții îi conferă un fclus de - forță și de frumusețe.
• Uzină de confort 
in VasluiDocumentele atestă că Vasluiul ființează de mai bine de o jumătate de mileniu : târgul Vaslui, așezare comercială, orășel cu caracter agrar. Abia în anii noștri, Vasluiul a început să se dezvolte ; s-au înfrumusețat străzile și parcurile, s-au ridicat obiective noi, cu caracter social-cultural. înnoirea esențială însă se face acum, prin industrializarea orașului. Este o mîndrie, nu numai pentru Vaslui, ci pentru întreaga tară, fabrica de confecții intrată în funcțiune cu un an în urmă.In momentul de față, constructorii I.C.M.—4 Iași au ajuns la ultimele finisări pentru a preda în întregime un nou obiectiv al actualului cincinal : fabrica de mobilă. Proiectantul, I.S.P.F. (șef de proiect ing. Florian Atanasiu). a conceput-o în stilul cel mai modern al fabricilor de prelucrare a lemnului. Este vorba de o uriașă hală de 24 000 mp, compartimentată pe secții — prelucrare, finisare, montaj etc. Capacitatea finală

...Asemene» omului, fiecare locomotivă, fie ea cît de modernă și chiar perfectă din .punct,de vede— tehtiic. are nevoie periodic de trol și tratament. La 15 mâi acesta, la Craiova, lîngă uzina lectroputere", a fost bătut întîiul pilon al unei mari uzine de reparat locomotive Diesel și electrice, prima „policlinică", cum a denumit-o directorul ei, tovarășul Alexandru Dombi. De atunci, pe șantierul uzinei. fiecare oră de lucru este folosită din plin și dăruită de constructorii ei terminării cît mai grabnice a uzinei.Termenul de intrare în funcțiune a noii uzine a fost stabilit inițial în 1970. Ritmul viu, alert, al lucrărilor a creat posibilitatea reducerii ace- tui timp cu aproape doi ani. In prezent se iau și se aplică măsuri noi, astfel încît uzina să fie dată în folosință în trimestrul II 1968. Există certitudinea că acest angajament de onoare va fi respectat. „Din cele 30 de lucrări de bază ale uzinei — ne-a spus tovarășul Dan Traian, inginer șef al viitoarei unități industriale, care a și început să-și exercite atribuțiile — multe din ele au luat-o înaintea graficelor noastre. Prin intrarea în funcțiune a uzinei mai înainte de termen socotim că vom asigura ca toate locomotivele Diesel și electrice să-și primească „tratamentul" tehnic necesar, reducînd la maximum timpul de imobilizare a lor între perioadele de reparație..?*Si acum, cîteva detalii tehnice de prezentare, culese de la specialiști, despre noua „policlinică" a locomotivelor Diesel și electrice : uzina se realizează Pe baza proiectului ce a- parține lucrătorilor I.P.C.M. București (Institutul de proiectări pentru uzine și instalații dm industria de construcții de mașini). Ea va avea trei hale mari. înalte de 14—17,5 metri, cu deschideri de 24—30 metri, un grup tehnico-administrativ; un laborator de încercări și analiză a materialelor folosite pentru reparații și numeroase alte anexe care vor asigura o permanentă și bună desfășurare a fluxului tehnologic, atît vara cît și iarna. Noul obiectiv, de pildă, va fi dotat cu instalații de încălzire și ventilație cu aer conditiohat. Construcție unică în țara noastră — u- zina vă fi dotată cu mașini și utilaje de mare precizie și productivitate.Fluxul de reparații va fi asigurat de trej...linii tehnologice, ce vor cuprinde 5 ateliere principale. 21 de ateliere auxiliare și cîteva standuri de probă. Aici vor fi supuse reparațiilor locomotivele Diesel de 2100 C.P. Diesel hidraulice, Diesel mecanice și cele electrice. Uzina, va asigura reparații capitale și generale pentru căi ferate, cît și pentru alte întreprinderi economice din tară, care folosesc aceste tipuri de locomotive, atît pe linii înguste.In 1970 aici se va ritm de reparații de Diesel anual. Perspectiva apropiată, adică 1975, ne-au spus specialiștii, va găsi uzina pregătită să „trateze" circa 460 de locomotive Diesel și electrice pe an. Incepînd de la 1 octombrie este în curs specializarea unui număr de circa 300 de muncitori si maiștri care vor lua această nouă zestre a noastre....Cu rîvnă și pasiune, viran al Craiovei nu de mult nu a avut nici o tradiție industrială — se transformă acum într-o unitate însemnată a economiei noastre. Peisajului cetății Banilor, 1967 i-a adăugat noi și maiestuoase verticale.
C. CONSTANTIN 
Alexandru MURESAN 
Manole CORCACI 
Victor DELEANU
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(Urmare din pag. I)lor încheiate cu cele două ministere. Numai că, bazindu-se pe aproximații, ambele ministere n-au respectat propriile decizii, provocînd daune și dereglări uzinei.La Uzina de utilaj chimic din Ploiești, o altă întreprindere vizitată, ne-am adresat ing. Eugen Toma, directorul uzinei, care ne-a spus : Planul de producție pe 1968 este acoperit cu comenzi doar în proporție de 67 la sută. Este o situație mai bună, în comparație cu anul trecut. Pentru primul semestru avem asigurată cu contracte întreaga producție, știm ce trebuie să fabricăm și cui să o livrăm. Am încheiat contracte cu furnizorii de materii prime și materiale, cu colaboratorii noștri și încă de pe acum am lansat comenzi in fabricație, in contul anului viitor".Directorul uzinei a remarcat însă că pentru semestrul II situația nu este deloc mulțumitoare. Nu s-au perfectat contractele economice la 7 mii tone utilaj destinat exportului. In continuare, iată și consecințele : „Dacă nu încheiem contractele cel —li tîrăiu pînă la sfîrșitul lunii de- ,1*. —----- ----1_. pentrucea de a doua jumătate a anului viitor este întrucîtva periclitată" — a accentuat tov. Marin Vasiliu, șeful serviciului desfacere al uzinei. Reținem și părerea ing. Mihail Nicu- lescu, șeful serviciului investiții din Ministerul Petrolului :— Nouă, ca beneficiari, ne convine șl este avantajos ca o serie de utilaje pentru rafinăria Brazi să fie fabricate de Uzina de utilaj chimic- Ploiești. Din mai multe motive. Mai întîi, este foarte aproape de șantierul rafinăriei și apoi pentru că putem colabora operativ și cu uzina și cu I.P.I.P. (proiectantul, care are sediul în Ploiești). Or, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ne-a dat repartiții la alte uzine mai indepărtate, printre care se numără și „Grivița Roșie"-București.Iar inginerul șef de concepție al uzinei ploieștene, tov. Vasile Sîrbn, a adăugat:— Putem contracta și fabrica un volum mult mai mare de utilaj. Beneficiarii de la Brazi (rafinăria șl combinatul petrochimic) ne preferă. Dar, ministerul nostru a repartizat construcția utilajului la alte uzine îndepărtate. Este o măsură care a-

liza această valoare, fiind în perioada de... redactare a planului. Imediat, la 2 septembrie, s-a cerut uzinei „24 Ianuarie" să suplimenteze producția în 1968 cu încă 6 000 tone barăci metalice, deci în total 14 000 tone. După două luni, la 6 noiembrie, se comunică însă uzinei că „în urma analizelor", Comitetul de Stat al Planificării nu este de acord să se execute 14 000 tone barăci metalice și că s-a aprobat fabricarea numai a 4 000 tone. Or, la acea dată, existau comenzi perfectate, sau în curs de perfectare pentru 10 500 tone barăci metalice.— Asemenea modificări, scad substanțial gradul mobilizator al sarcinilor de plan. In plus, contractarea se tărăgănează, nu se mai termină niciodată, arăta ing. Iile Iliescu, directorul uzinei.Apar și alte implicații. Uzina a a- chiziționat utilajele necesare realizării unei producții sporite de barăci metalice, care în situația actuală vor deveni inactive. S-au luat și măsuri de organizare pentru această fabricație, dar care nu mai au nici o va-

loare. Practic, întreaga activitate de pregătire a producției anului 1968 a fost dată peste cap.— Spre deosebire de anul trecut, la uzina noastră se constată un oarecare regres în ce privește perfectarea planului,- ne-a spus directorul ei. Era timp suficient să se stabilească precis cîte tone de barăci sînt necesare. Se știe doar că condiția principală pentru desfășurarea corespunzătoare a activității uzinei o reprezintă cunoașterea din timp a sarcinilor de plan. După părerea mea, cei care a- veau îndatorirea să stabilească la vreme aceste sarcini nu au acționat cu destulă răspundere.Subscriem întrutotul la această a- preciere. Ce întreține formalismul în stabilirea sarcinilor de plan dacă nu lipsa de responsabilitate, necunoașterea realității, a cerințelor concrete ale economiei ? Zilele sînt numărate ! Nu este timp pentru tărăgănare. Nimeni nu are dreptul să ignoreze posibilitățile oferite de defal- carea pe ani a prevederilor planului cincinal. Si nimănui nu-i este îngăduit să intre în noul an nepregătit, nici întreprinderilor și nici ministerelor, economice.

...Să urmărim acest» 
mașini acasă la ala. In 
uzinele constructoare 
care au salutat de pe 
acum noul an: de la 25 
noiembrie — „Tracto
rul", de la 1 decem
brie — „Steagul roșu", 
pentru a ne opri numai 
asupra protagoniștilor 
(dar fără a uita că în- 
dărătul lor se află efor
turile conjugate a zeci 
de uzine furnizoare, 
care, în proporții va
riabile, tint copărtaș» 
ale succesului). Ceea ce 
frapează în aceste lea
găne ale tehnicii noi 
sînt preocupările din 
sfera diversificării și 
modernizării producției. 
Pe benzile de montaj 
ca și pe planșetele pro- 
iectanților se afli va
riante inedite, de per
formantă superioară, ale 
tipurilor de mașini rea
lizate pini azi.

Așa sînt tractoarele : 
V-450 (complet moder
nizat, t s-au adaptat 
motorul și alte element» 
ale tractorului care a 
obținut medalia de aur 
la Leipzig), S-l 300 (e- 
chipat cu troliu și adap
tat necesităților schele
lor petrolifere). Pentru 
anul viitor se pregătește 
o premieră: tractorul 
de 40 CP, destinat me
canizării unor lucrări 
din vii, livezi și gră
dini de legume.

Vecina, uzina „Stea
gul roșu" — în activi
tatea căreia 1967 a mar
cat un reviriment re
marcabil : beneficii de 
peste 120 de milioane, 
deci duble față de anul 
celălalt —■ nu se lasă 
mai prejos In domeniul 
creației. Curînd vor ieși

de-aici două noi tipuri 
de autocamioane, cu 
performanțe mai ridi
cate, atît in ce privește 
reducerea consumului 
de benzină, creșterea 
suprafeței de încărcare 
a platformei cit yi forța 
de tracțiune. Și totuși 
(iar acest „și totuși" 
este un indice semnifi
cativ al spiritului de 
perfecționare) greutatea 
proprie a noilor auto
camioane va fi mult 
redusă față de cele 
existente. In sfîrșit, o 
ultimă noutate vizind 
un nou punct înscris in 
„atlasul" uzinei: s« 
pregătește primul lot 
de mașini cu destina
ția America Latină.

Caracteristic pentru 
spiritul care animă co
lectivele acestor uzine 
este priceperea de a 
fuziona elementele de 
progres tehnic cu cel» 
de gândire economică, 
cristalizate in substan
țiale măsuri de organi
zare științifică a pro
ducției și a muncii. La 
„Tractorul" — pentru 
a spicui un singur 
exemplu — reorganiza
rea și modernizarea o- 
țelăriei a condus la 
sporuri de producție de 
30 la sută și la o des
creștere a rebuturilor la 
limita unui coeficient 
comparabil cu cele mai 
modeme turnătorii de 
oțel din lume. La „Stea
gul roșu", o operație de 
„chirurgie" industrială
— reorganizarea com
pletă a fluxurilor teh
nologice la secția șasiu
— a contribuit la rit- 
micizarea pulsului. A- 
cum intră pe masa de 
operație alte secții — 
motor, forjă, turnătoria 
de oțel, al căror tonus

vital se racordează la 
funcțiunile devenite 
mai complex» ale vas
tului organism indus
trial.

„Cu forțe noi" est» 
cuvîntul de ordine cu 
care au fost intimpi- 
nate, aici ca și în toată 
țara, importantele o- 
biective puse de Con
ferința Națională a 
partidului. Accelerațiile 
înregistrat» în contul 
anului următor sînt 
urmarea firească a 
fondului proaspăt de 
idei și inițiative puse în 
mișcare. E mai mult 
decît o jalonare la începutul a 365 de zile 
noi. E un efort inteli
gent de autodepășire, 
de ridicare calitativă la 
nivelul cerințelor mo
derne ale unei ramuri 
economice hotăritoare în concertul economiei 
naționale. In sprijinul 
acestui efort vin impor
tante investiții în vede
rea dezvoltării actuale
lor capacități de pro
ducție. De notat: nu
mai la trei uzine — 
„Tractorul", „Steagul 
roșu" și „Rulmentul" — 
valoarea investițiilor din 
actualul cincinal întrece 
suma de două miliarde 
lei.

Oamenii îți transmit 
aici imaginea aproape 
fizică a ce înseamnă 
potrivirea pașilor în 
ritmul viitorului. 1968 
înseamnă, concret, un 
plan de autocamioane- 
tractoare-rulmenți mărit 
cu 15 la sută. înseamnă 
mii de mașini în plus. 
Iar fiecare cifră este un 
autentic generator de 
energii.

Tot atîtea lumini 
car» semnalizează de
marajul 68.

normale cit $1ajunge la un115 locomotive
în primire industriei. un alt loc oraș care pînă

construcția t____îndepărtate. Este o măsură duce pagube.O asemenea stabilire a țiilor determină într-adevăr incertitudini în organizarea ________ției în unele întreprinderi. Edificator este exemplul uzinei „24 Ianuarie" din Ploiești. Pentru anul 1968 s-a prevăzut inițial ca această uzină să producă 8 000 tone barăci metalice și 1 000 tone construcții metalice. La sfîrșitul lunii august, direcția generală tutelară din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, a majorat cantitatea de construcții metalice la 1 500 tone, fără însă a oficia-

repartl- pagube, produc-

La C.I.L. Pipera

10 nouă fabrică 
j în probe
I tehnologice
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I

La combinatul de industrializarea lemnului — Pipera a intrat în probe tehnologice fabrica de mobilier pentru bucătării — cea mai mare unitate de acest gen din țară. Noua fabrică, a cincea din cadrul combinatului, este prevăzută pentru o producție anuală de 35 000 garnituri Utilajele sale, majoritatea e- xecutate în țară, asigură un înalt grad de mecanizare a procesului tehnologic și o productivitate sporită în comparație cu alte unități similare.Fabrica folosește ca materie primă de bază plăcile fibrolemnoase înnobilate realizate într-o altă unitate a combinatului Prima garnitură de bucătărie introdusă în producție în noua fabrică este tipul „Modul" alcătuit dintr-un ansamblu de piese care pot fi combinate în 18—20 de variante, după preferința cumpărătorului și spațiul existent. (Agerpres)

După cum se știe. în ultimii ani, în țara noastră au fost construite cîteva mari complexe de creștere si îngrășare a porcilor, care livrează a- nual circa 100 000 de porci. Cu tot timpul scurt care a trecut de la punerea lor în funcțiune, cu toate greutățile inerente oricărui început, dar, mai ales, unui început de asemenea amploare și complexitate, eficiența acestei măsuri este evidentă. In funcție de experiența cîștigată și priceperea manifestată de colectivele acestor unități, superioritatea lor se concretizează în obținerea unor sporuri medii zilnice de creștere în greutate mari, în reducerea consumului de unități nutritive, în micșorarea prețului de cost al producției realizate.O recentă analiză efectuată în complexele de la Caracal. Modelu, Căzănești și Ulmeni a condus însă la concluzia că anumite „piese" din angrenajul complex al unora din a- ceste unități nu funcționează încă satisfăcător. în cele ce urmează, ne vom referi doar la cîteva dintre ele, și anume la acelea care, prin frecvența lor și daunele pe care le provoacă, stînjenesc cel mai mult bunul mers al activității economice și financiare.Potrivit tehnologiei stabilite, furajarea porcilor din complexele de creștere și îngrășare Re face cu nutrețuri combinate, preparate prin amestec, din tot felul de elemente, potrivit rețetelor elaborate de Departamentul întreprinderilor agricole de stat. Orice defecțiune în procurarea ritmică a materiei prime și păstrarea intactă a calității acesteia, provoacă dereglări în procesul fabricație al nutrețurilor, ceea evident, duce la obținerea unor raje care nu satisfac în totalitate cesitățile organismului animal, păcate, asemenea carențe de calitativ se semnalează destul de des.Referindu-se la cauzele care determină, tov. Onoriu lacomi. rectorul întreprinderii agricole stat Căzănești. spunea :„Condițiile în care adăpostim teria primă necesară la fabricarea furajelor combinate nu sînt satisfăcătoare. In afară de aceasta. întreprinderile agricole de stat furnizoare de porumb și alte furaje nu sînt cointeresate în livrarea unor produse de calitate. Atît în 1966. cît și în acest an. am primit — împinși de nevoie — porumb cu umiditate foarte mare, deși știam bine că aceasta poate cauza mucegăirea lui și. ca urmare. apariția unor tulburări digestive la porci. Multe din necazurile pe care le avem în aprovizionarea cu materiile prime necesare F.N.C.-ului sînt cauzate de procedura greoaie, anormală aș putea spune, care R-a împămîntenit. In loc să recepționăm porumbul la gara cea mal apropiată de unitatea noastră, sîntem nevoiți ca. după primirea repartițiilor, să trimitem oameni în întreprinderile agricole furnizoare. unde produsul rămîne încă multă vreme. Aici, delegații noștri sînt nevoiti să-l păzească, să-l bată si. în final, să-l expedieze la Căzănești. Mult mai rational ar fi ca u- nitățile producătoare să se îngrijească — contra cost, bineînțeles — de efectuarea tuturor operațiunilor amintite".O dată început procesul de fabricație al furajelor combinate apar alte defecțiuni.„Datorită acestora — spunea tov. 
Nicolae Balmuș, directorul între-

prinderii agricole de stat Ulmeni — uneori, fabricile nu ne livrează la timp furajele combinate, nu ne asigură întotdeauna nutrețuri de bună calitate".Aceste aprecieri sînt confirmate de cele întîlnite în unități. Astfel, la Căzănești șl Modelu s-a constatat că furajele nu sînt bine omogenizate, prezintă „cocoloașe" și granule prea mari, la F.N.C. Sabarul au fost cazuri cînd orzul și ovăzul n-au fost prăjite suficient, la F.N.C. Oltenița dozajul diferitelor componente ce alcătuiesc rețetele nu s-a făcut

laborarea unor retete nediferențiate care nu țin seama de cerințele diferitelor categorii de porci care le folosesc. Astfel, au fost cazuri cînd, cu excepția complexului de la Caracal, în furajarea scrofitelor de prăsilă s-au utilizat aceleași nutrețuri ca și în hrana porcilor la îngrășat, ceea ce, evident, este greșit, dăunător producției. In plus, la Ulmeni s-a folosit o singură rețetă furajeră, atît pentru scroafele gestante cît si pentru cele în lactatie. fapt care a determinat micșorarea capacității de producție a acestora.

Carențele „meniurilor 41

de ce, fu- ne- Din ordinle di- de
ma-

alimentare
anemiază rezultatele
complexelor zootehnice

în mod corespunzător datorită ne- funcționării cîntarelor. Mai grav este că majoritatea fabricilor de furaje nu respectă întocmai rețetele date de către departament, fie din lipsa periodică a unor componente (lapte praf, ................ . ,2pește, făină de lucernă, drojdie furajeră), fie * ' funcționării unor utilaje.Toate aceste abateri determină, pe de-o parte, depășirea consumului de furaje prevăzute în tehnologie, iar pe de altă parte, apariția unor tulburări gastro-intestinale mai ales la tineretul porcin.Prin grija Departamentului întreprinderilor agricole de stat producerea furajelor combinate se realizează pe baza unor rețete unice, care reglementează în mare măsură problemele ridicate de prepararea și utilizarea acestor nutrețuri. Faptele arată însă că, uneori, „meniurile" elaborate sînt sărace, incomplete, nu satisfac în totalitate necesitățile animalelor crescute în complexe. Mari neajunsuri se constată în asigurarea vitaminelor. Insuficiența acestora se manifestă prin scăderea fecundității, obținerea unui număr mare de purcei debili, neviabili. realizarea unor sporuri mici de creștere în greutate, apariția tulburărilor gastro-intestinale încă din primele zile după fătare etc.Din discuțiile purtate a rezultat că rețetele întocmite de departament prezintă si alte carențe. cu implicații la fel de grave. Intre a- cestea, subliniem în mod deosebit e-

făină de carne și dedatorită lipsei sau ne
Nesatisfăcuți de soluțiile date de rețetarele unice, alarmați uneori de efectele furajării animalelor cu nutrețurile rezultate și lipsiți de posibilitatea de a asigura integral și permanent unele componente ale rețetelor, conducătorii unor unități s-au apucat să le aducă tot felul de modificări. In numai opt luni, la Căzănești s-au „elaborat" — evident nu pe baze riguros științifice — 14 rețete pentru purceii sugari și... 23pentru porcii de 36—80 de zile, ceea ce este irațional, neeconomic. Componentele acestor pseudorețete au variat nepermis de mult, dăunînd a- nimalelor. Astfel, dacă rețeta folosită în perioada 16 martie — 14 aprilie 1967 asigura un conținut de proteină brută de 15,92 la sută, cea utilizată între 27 Iulie — 10 august mărea acest procent la 18,75 la sută.„Asemenea „inițiative" trebuie curmate cu toată hotărîrea — spunea tov. Mihai Cuțuhan, director i* Departamentul întreprinderilor gricole de stat. Dacă conducătorii diferitelor unități vor să facă experiențe, să le facă, dar pe 20—30 de animale și nu pe ...............................porci crescuți în ___________ _____ciplina. măsurile pripite, insuficient fundamentate luate pe plan local pot costa mult economia. Nu întîm- plător, la Căzănești, unde s-au semnalat cele mai mari abateri de la tehnologia stabilită de departament s-au înregistrat și cele mai slabe rezultate economice".Numai că departamentul trebuie să fie mai receptiv la sesizările ce-

a-

sutele de mii de complexe. Indis-

lor care lucrează în complexe, să acționeze mai operativ pentru înlăturarea carențelor pe care aceștia le semnalează cu privire la eficienta rețetelor furajere recomandate. Facem această remarcă deoarece în cazul I.A.S. Căzănești departamentul a acționat cu multă încetineală pentru a depista cauzele neajunsurilor semnalate și mai ales pentru a le înlătura. La Căzănești au fost trimiși tot felul de delegați care, în loc să soluționeze problemele, au încercat să minimalizeze rolul furajelor, să pună rezultatele nesatisfăcătoare obținute pe seama altor factori, secundari.O serioasă răspundere poartă direcția de resort din departament șl pentru faptul că n-a reușit să așeze pe baze strict științifice elaborarea rețetelor și producerea furajelor combinate. Deși lucrătorii ei nu stă- pînesc în suficientă măsură problemele ridicate de aceste două operațiuni de maximă importanță, nu se întreprind măsuri energice în vederea antrenării specialiștilor din institutele de cercetări la soluționarea lor eficientă, la nivelul necesităților.O serie de defecțiuni se perpetuează și în ce privește modul de administrare a furajelor. Există o mare diversitate de practici și metode aplicate fără discernămînt. La I.A.S. Modelu. bunăoară, administrarea nutrețurilor la tineretul porcin se face direct pe pardoseală, după prealabila lor umectare. în vreme ce I.A.S. Caracal practică așa-numi- tul „pat furajer uscat" : la porcii puși la îngrășat I.A.S. Căzănești folosește furaje umectate cu apă caldă în diluatie de 1 : 1.8. în timp ce I.A.S. Caracal utilizează nutrețuri diluate cu apă rece în proporție de 1 :3 etc. Departamentul nu a reușit să imprime metode unitare eficiente, care să ducă la înregistrarea unor indici economici maximi. Motivul ? Studierea eficacității diferitelor modalități de administrare a furajelor lasă de dorit. Or. în aceste condiții este foarte greu să te pronunți în favoarea uneia dintre ele. să militezi pentru generalizarea ei.
★Eliminarea grabnică a carențelor semnalate în furajarea animalelor trebuie să constituie una din principalele preocupări ale lucrătorilor din unitățile amintite, întrucît a- ceasta condiționează în cel mai înalt grad îmbunătățirea parametrilor productivi și financiari ai complexelor de creștere si îngrășare a porcilor. Mijloacele care pot duce la realizarea acestui deziderat sînt de acum cunoscute : asigurarea ritmică a tuturor sortimentelor care întră în componenta nutrețurilor combinate ; păstrarea lor corespunzătoare ; crearea tuturor condițiilor necesare pentru fabricarea unor furaje de calitate ; elaborarea de către direcțiile de resort din Departamentul I.A.S. în strînsă colaborare cu Institutul de Cercetări Zootehnice a unor soluții fundamentate științific — de îmbunătățire a rețetelor furajere, precum și a tehnologiei producerii si administrării furajelor combinate. Ceea ce se imnune cu stringentă este ca aceste mijloace să fie declin valorificate, iar măsurile stabilite să fie traduse în viată punct cu punct.

Radu ATANASESCU 
Florea CEAUȘESCU
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■ . ecții despre
MENIREA CRITICII

Critica se situează între public șf creatori. Este un intermediar, un a- nimator necesar al raporturilor lor : le mijlocește apropierea spre a-i lăsa, la un moment dat, singuri interlocutori într-un pasionat colocviu. Are deci rol de mediator activ între termeni care pot, din anumite motive, să stea unul față de celălalt în expectativă, cu certe rețineri. I se cere tact, pricepere, știință, putere de convingere spre a înlătura bariere și a netezi calea fiecăruia spre celălalt. In atare situație, e important pentru critic să știe cînd și cît să se apropie de unul, ori de celălalt. Prin cunoștințe de specialitate se „deschide" mai mult spre creator, prin intuiție, sensibilitate și gust, află căile de acces cele mai directe spre receptor. Și într-o ipostază, șl în cealaltă, este un personaj avizat și, cînd nu se dezminte, are prestigiul, autoritatea, considerația de care se bucură un Aristarh. Zoilos nu poate media. Căci medierea este dreaptă — chiar dacă în parte subiectivă — evaluare. Dar nici mecanica lui „da" sau „nu", nici ocolul echivoc al unui „mda..." nu e evaluare. „Argumentarea este și capitol al politeții — spunea Paul Zarifo- pol — ...cu deosebire, cînd e vorba de acele adevăruri pe care le specificăm ca gusturi și credințe". Medierea pretinde Orice siluire sensibilitate, ziune chiar, profesională, duc decît la precare mezalianțe.Critica muzicală se înscrie aici. Este, sau trebuie să fie oarecum mai specială, mai specializată ? „Estetica unei arte este cea a alteia ; numai materia diferă", replică Florestan în dialog cu Eusebius. Schumann a prins aici condiția criticii muzicale : ceea ce a „specifică" este cunoașterea „materiei" proprii — „ochiul armat cu telescop vede stele, acolo unde ochiul liber vede doar nebuloase". în rest, participă la tot ce definește esența oricărei critici, a- dică interpretează și explică — fără pedanterie tehnică, întotdeauna pentru auditor de un ermetism rebarbativ — spre a evalua, operație ce implică asocieri și disocieri de idei în muzică și în jurul muzicii, deopotrivă. Pentru că orice critică este, în ultimă analiză, de domeniul u- manisticli. Ceea ce critica muzicală e predispusă uneori să uite.Muzica noastră a agonisit o zestre de gîndire critică de loc neglijabilă. Astăzi un întreg aparat de cercetare — altădată precar — a început eă se constituie și s-a urnit. S-au făcut pașii primi în definirea profilului propriu — valori, țeluri, modalități, structuri — ce individualizează muzica românească. Dar realitatea noastră muzicală se dovedește mult mai dinamică, muzica românească a trecut un prag dincolo de care evoluează foarte rapid. înțelegerea proceselor dinamice care o specifică, activarea schimburilor osmotice cu lumea muzicală contemporană, tind să diversifice fenomenele de creație în serie geometrică. Si critica nu se mai poate descurca fără o mai largă ♦șl solidă înțelegere a muzicii și a esenței faptului de artă contemporan, fără de criterii estetice din al căror ghem strîns să deșire firul Ariad- nei cînd se încurrietă să înainteze în labirint.Cred că primul lucru de avut în vedere este îndatorirea criticii de a spori eficiența potențială a muzicii pe o suprafață cît mai mare. Aceasta privește deopotrivă formele șl conținutul activității ei. S-ar putea să nu fie destui critici — prin pregătire șl vocație. Dar dacă statistic numărul acestora nu pare a fi neglijabil, efectiv aria lor de activitate e restrînsă. Mai ocupați la centru — n-aș spune aglomerați — criticii consemnează efectiv evenimentele din Capitală. Viața muzicală din restul țării rămîne insuficient explorată și nu fără serioase urmări pentru evaluarea reală și circulația valorilor. Așa fiind, e inexplicabilă scăderea contribuției efectiv critice a unor nume care — chiar dacă a- par pe cărți, în programele radiotelevizate, sau în diferite împrejurări oarecum solemne și protocolare — par să fi părăsit „banalul" fapt cotidian. Simplă absentă sau eschivare, neangajarea în actul critic nu poate fi justificată. Activitatea criticului presupune deopotrivă planul Imediat, al faptului curent ca puls al vieții muzicale — șl aici se cer incursiuni sigure și rapide, la obiect si în miezul problemelor ce se vor numite și apreciate sub semnul îmi-, nenței ce nu dă timp, nici spațiu de zăbovit — șt planul sintezei, al generalizărilor, al evaluărilor cuprinzătoare, al ideilor despre muzică ce trebuie puse în circulație. Un plan fără celălalt nu dă măsura întreagă. Pe de altă parte, spiritul critic își cîștigă acuitatea în ritmul alert al exercițiului publicistic. Nu e de mirare că la o seamă de critici slăbește, e absent, sau înlocuit cu binevoitoarea complezentă, cu insidioasa ambiguitate, ori se dizolvă în echivocul tem al unui tlvism indiferent.Cercetarea critică solicită și foarte diferențiat volum de muncă și poate beneficia de un anumit spirit de echipă ce se constituie pe baza unui numitor comun de orientare. Am terminat în iulie un studiu despre modalitatea lirică a tragediei : cu toate că problema mă preocupa de mult, că perspectiva ■ tratării mi-era clară, delimitarea u- nor Idei nu avea să se cristalizeze decît după cîteva fapte revelatoare în cercetările de stilistică enesciană întreprinse de Zeno Vancea, Șt. NI- culescu, R. Ghircoiașiu. Apariția recentă a unei lucrări fundamentale, de îndelungată șl temeinică elaborare, Oedip-ul enescian de Oct. La- zăr Cosma, sugerează o amplă tratare, structuralist-comparativă, a u- nor probleme esențiale de dramaturgie muzicală. Mi se confirmă cît de solid se dezvoltă cercetarea fenomenului muzical atunci cînd propriile tale ipoteze și investigații se dezvoltă flancate, în confruntarea necesară cu gîndirea altora. Consensul devine fecund, face să prolifereze organic cercetările. Aceasta în muzicologie. Dar în critica muzicală ? în practica ei curentă, spiritul de echipă introduce unghiuri, puncte de vedere, considerații diverse asupra aceluiași obiect, pentru ca la un loc să contribuie la temeinicia evaluării. Efectiv, critica noastră muzicală a- rată încă o fată formă, seamă naliză devine ____ — .... ------luare reală. Mă întreb dacă lucrări ca Arcade de A. Stroe. Prometeu de D. Popovici, Amorul doctor de P. Bentoiu, Simetrii de C. Țăranu, Scene nocturne de A. Vieru. nu ar

politețea argumentării, e aici odioasă. Lipsa de de pricepere, de previ- dar și lipsa de etică curaj și fermitate, nu

descrip-un mare

mult prea mono- țTnn-dniiă dări de săntăminale. o a- Muzica si faptulmonotonă.în ziare și tehnică întitlu de Inventar fără eva-

MUZICALE
fi meritat să suscite multiple, lnci- tante, contradictorii, chiar, aprecieri ? Compozițiile tinerilor distinse peste hotare, nu cer un interes concentric al multor critici spre a ajunge și la o evaluare proprie, totodată la confruntarea atît de necesară a criteriilor noastre cu cele ale unei autorități Internationale ? Critica noastră are încă de învătat arta dezbaterii, vehementă chiar, dar cu politețea argumentării, în care se delimitează solid adevăruri și valori, concepții și criterii.Asupra acestora din urmă te întrebi adeseori, cînd parcurgi crlticile din ziare și reviste, inclusiv aceea — unica și lunară — de specialitate. Etimologic critic și criterii se îngemănează și se definesc reciproc și necesar implicate — funcție și mijloace. Precumpănesc în publicistica muzicală dările de seamă de tipic cronicăresc, exhaustive în politețea de a înșira tot — titluri, autori, interpreți și e o fatalitate că în- tr-un singur concert sau spectacol sînt multe din toate acestea — și de a lăsa la o parte evaluarea clară

puncte 
de vedere

și hotărîtă a faptelor esențiale. E o carență a criteriilor, sau tot a spiritului critic ? Ani la rînd, citatul folcloric, declarate valori prin sine, nu au salvat de mediocritate și uitare lucrările neinteresante, lipsite de un mesaj artistic autentic. Nici tehnicile, nici structurile noi, nu sînt prin sine creatoare de valori. Un fetiș nu trebuie înlocuit cu altul, ci de- mistificat. Nu vrem să discredităm prin asta orientările noi, acelea care, potential, profilează chipul de mîine al artei muzicale, nici experimentarea lor. Dimpotrivă. Și tocmai de aceea, critica e chemată să le cerceteze și mai atent, cu interes, sub semnul eficientei. Se petrece însă un lucru straniu : pe de o parte vorbim la modul general despre tehnici și structuri noi, pro sau contra cu un preconceput apriorism, pe de altă parte evităm chiar să le spunem pe nume, cu atît mai puțin să ne pronunțăm asupra eficientei lor, cînd intervin într-o lucrare. Citești „critlcile" recent apărute despre, ca exemplu, Muzica pentru Oedip la Colona de A. Stroe sau Scene nocturne de A. Vieru și ai senzația unei lacune în evaluare, a unei eschivări de la a numi ce e de evaluat., Apriorismul e dogmatic și nu se împacă nicicum cu realitatea vie. Condamnarea dogmatică a serialis- mului ne-a împiedicat să-i evaluăm la timp eficienta confirmată azi de o seamă de lucrări remarcabile în „stil românesc". Nu cred că greșesc spu- nînd că orientările noi se cer intens experimentate, pe acest temei evaluate cu spirit critic deschis și ferm în criterii estetice. Numai așa vom înțelege — nu stabili aprioric — ce poate și ce nu poate prinde altoi pe trunchiul tradițiilor noastre, ce și cît poate fecunda gîndirea muzicală românească. E singura cale pe care, de la subiective confruntări de păreri și interese, ajungem la adevărate dezbateri de creație.Ce atestă valoarea ? Un act reglementat de lumea melomană după un criteriu imuabil : construcția tinde la expresie, arta la comunicare și, mai

devreme sau mai tîrziu, se împărtășește. Gounod spunea că „esteticul este „raționalitatea" frumosului". Iar frumosul place. Acest hedonism — atît de drag lui Debussy — nu contrazice cu nimic „raționalitatea" ce îl determină pe melomanul contemporan să spună sincer și direct în loc de „nu-mi place", „nu înțeleg această muzică". Cea mal importantă specializare a criticului muzical — esențială funcție de mediator — este aceea în arta de a asculta mutica. „Nu înveți să cunoști decît ceea c* iubești" (Goethe) — iar criticul trebuie, cînd scrie despre muzică, să cultive dragostea, pasiunea pentru această artă. Și fața alternativă : „Orice mare pasiune e fiica unei mari cunoașteri" (Leonardo da Vinci) — criticul fiind cel dinții chemat să mijlocească prin tot ce îi atestă talentul și priceperea, cunoașterea muzicii. In aceste coordonate critica se definește creație. Dacă cineva ar replica : „didacticism," ne-ar obliga să amintim critica de mare răsunet a lui Berlioz și Baudelaire, Hanslick și Serov, Romain Rolland sau Debussy. Tot ei ne aduc aminte de varietatea formelor în critica muzicală — cronică, eseu, sinteze. Așa cum mai de mult criticii spuneau că în muzica noastră se pune problema depășirii fazei rapsodice, azi ni se poate spune că în critica muzicală se pune problema depășirii spiritului rapsodic al cronicilor și al monografiilor precare, pentru studii și sinteze cuprinzătoare. Acestea trebuie să fie expresia specializării în arta de a asculta muzica șl să o cultive multiform, atractiv și eficace.Ar mai fi ceva de spus și despre o altă specializare necesară — critica interpretării, întrucît cere unele cunoștințe specifice și o temeinică experiență de auditor. Sînt foarte rare „condeiele" avizate în acest sector. De obicei aici „sentința" sau exaltarea euforică, înlocuiește remarca la obiect — deschisă, revelatoare, concis și clar argumentată. Cred însă că domeniul cel mai văduvit de o adevărată evaluare . critică, rămîne spectacolul muzical. Domeniu de sinteză artistică și complex, cu un specific prea deseori unilateral înțeles (chiar dacă se va găsi un instrumentist sau cîntăreț, un ziarist, sau un funcționar, să își aroge priceperea deplină improvizînd o cronică), pune la încercare însuși spiritul de sinteză al unei critici multilaterale. Diletantismul criticii poate fi aici — și de cîte ori nu este ? — polivalent, nu numai prin nepriceperea sau neînțelegerea uneia dintre componente, ci și prin neînțelegerea compunerii lor, a echilibrului necesar și organic unui specific propriu spectacolului muzical-dramatic. De unde rămîne- rea în urmă a teatrului muzical — ca interpretare șl repertoriu față de concert, ca spectacol față de celelalte forme teatrale, ca problematică față de arta contemporană în general.Se pune problema unei mai mari responsabilități a criticii muzicale. E necesară prezența ei activă și e- ficace în mijlocul problemelor acute ale vieții muzicale, acolo unde toate drumurile conduc spre ceea ce o susține și o publicul, dialog cu creatorii,unei discuții întreținută viu și pasionat interesată de muzică, idei, punct* de vedere, interpretări... E o „publicitate" vie a faptului muzical. Un atrăgător colocviu despre frumos, despre țelurile lui

justifică : fată în fată cu Critica e un permanent publicul, și prin acesta, cu introducînd în circuitul

JMDRIfiALUL"
mesager al artei

interpretative românești

Noile izbînzi artistice ale corului „Madrigal" în 
turneul recent din Anglia și Berlinul de vest adaugă 
la palmaresul reputatei formații românești o serie 
de aprecieri edificatoare prin însuși titlul cronici
lor : „Corul românesc e un model" ; Corul român 
are o tehnică ireproșabilă" ; „Românii ne dau o 
lecție de cînt".

Sub titlul „Sunetul românesc la Monmouth și 
Cardiff", Kenneth Loveland consemnează: „Per
formanțele corului „Madrigal" în ceea ce privește 
interpretarea preclasicilor, a lui Palestrina și Mon
teverdi au devenit legendare". De asemenea, cronica
rul remarcă : „România este patria uneia din cele 
mai pasionante muzici din Europa"...; „...există o 
interesantă școală de tineri compozitori români șt 
dintre toate națiunile Europei, românii au folclorul 
care posedă cele mai tulburătoare și mai pasionante 
frumuseți".

Cronicarul ziarului „Western Mail". Jan Edwards, 
relata : „Se spune adesea că Wales-ul e patria coru
rilor, dar corul „Madrigal" al românilor ne-a dat o 
lecție de cînt. Este cu siguranță o experiență care 
nu se va uita ușor. Publicul nostru a avut rareori 
ocazia să asculte lucrările lui Palestrina, Orlando 
di Lasso, Monteverdi, Vittoria și 
tate cu o asemenea expresivitate 
greu de închipuit cum acest cor 
rijor expert ca Marin Constantin 
gățească piesele prin interpretare și prin delicatețea 
vocilor feminine. Măiestria lui în dinamică și în 
folosirea pianissimo-ului conduc spre redarea stilu
lui autentic al lucrărilor preclasice. La fel de auten
tic a fost corul în interpretarea pieselor corale 
românești de Francisc Hubic și Marțian Negrea." 
In ziarul „South Walles Evening Post", Froom Tyler 
comenta : „Toate lucrările au fost cîntate cu o per
fecțiune a frazării, o frumusețe a sunetului, o finețe 
și un dinamism care au făcut din concert un model 
al virtuților corale. Remarcabilă a fost nu numai 
precizia de execuție a corului — multe coruri pot 
realiza așa ceva — ci și admirabilul control al su
netului și memorabilul pianissimo. ...Formația a 
fost un exemplu pentru toate corurile, iar Marin 
Constantin un model pentru toți dirijorii de coruri 
în ceea ce privește atenția scrupuloasă pe care o dă 
nuanțelor. Acest concert (concertul de la Swansee 
n. tr.) a fost o experiență muzicală rară și a avut un 
sfîrșit neobișnuit, căci întreaga asistență a ovațio
nat în picioare corul și pe conducătorul său". Iată și 
considerațiile criticului A. J. Sicluna : „Foarte rar, 
madrigale din secolul 16 și 17 au putut fi ascultate 
cu o asemenea profunzime de expresie și puritate 
de ton, ca în concertul corului românesc „Madri
gal" de la Cardiff. Corul a demonstrat o maturitate 
artistică și o stăpînire supremă a tehnicii. Succesul 
este asigurat deopotrivă de tehnica și talentul cîntă- 
reților. Acestea sînt minunat contopite de dirijorul 
Marin Constantin".

Weelkes interpre- și acuratețe. Este 
condus de un di- 
reușește să îmbo-

umane șl sociale.
Ilie BALEA

t V
18,66 — „Ascendențe — 1967".

Emisiune economică.
18,3* — Pentru copil :

Ecranul cu păpuși : „Ce ml-a povestit pădurea". 
Prezintă Teatrul de păpuși din Sibiu.

19,00 — Pentru tineretul școlar :
La start... jucăriile.
Transmisiune de la magazinul „Romarta co
piilor".

19,3* — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.

— Publicitate.
2*,*# — Film serial : „Aventurile lui
20,26 — Album de poezie.
20,35 — Interpretul preferat.

Muzică populară la cererea
21,00 — Seară de teatru :

„O noapte furtunoasă"
Interpretează : Teatrul

în pauză :

Tarzan".

telespectatorilor.

L. Caragiale.de I.
Național din Cluj.

— Desene animate.
22,30 — Un nou recital Henry 
23,00 — Telejurnalul de noapte.

Salvador.

i

teatre
• Opera română : Lohengrin — 19.
* Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Castlliana
— 19,30.
* Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie
• Teatrul „Lucia 
Schitu Măgureanu
— 20, (sala din str.
Blajinu — 20.
* Teatrul „C. 
Rareș — 10,30 ;
Studio) : Jaguarul
• Teatrul
(premieră)
• Teatrul
* Teatrul
10, (la sala Casei de cultură a raionului 1 Mal) : Vră
jitorul din
* Teatrul 
Scandal la
— 19,30.
• Circul de stat : Selecțlunl de iarnă — 10 ; 19,30.

20. 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
nr. 1) : Un tramvai numit dorință 
Al. Sahla nr. 76 A) : Sflntul Mitică

I.
15,

Nottara" (sala Magheru) : Petru 
Luna dezmoșteniților — 
roșu — 20.
Delavrancea" : Intîlnire

19,30, (sala

ta Senila„Barbu
— 19,30.
evreiesc
„Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip —

de stat : Zece frați am fost — 20.

Oz — 10.
satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall

femele : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;• Un bărbat șl o
19 ' 21 30.
• Jocuri neschimbate : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45,
CAPITOL (completare Tradiții) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45. , x .
• Pădurea spînzurațllor s REPUBLICA (completare Proiecte) 
— 19.
• O sută unu Dalmațienl : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
21, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; —
completarea Năică și veverița).
• Cînd tu nu ești : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; lo.ro ; 
18,45 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 (la 
ambele completarea Mihail Kogălniceanu), FEROVIAR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR - 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 
15 ; 17,45 ; 20 (la ultimele două cinematografe completarea 
Douăzeci de ani de comerț).
• Dragostea unei blonde : CENTRAL (completare Din pămînt 
și foc) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Moara cu noroc : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VICTORIA
(completare Vacanța mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,
GIULEȘTI (completare Opt minute de vis) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, AURORA (completare Jolly) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA (completare Vecinii) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răscoala : VICTORIA — 20,30.
• Republica Skid : LUMINA (completare Numai șase secun
de) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program * " ' ~ ’*
• Romanță 
pădurii) —

13,30 ;
,JU , io ; 18,30 ;
20,30 (la toate

16,15 ;

10.pentru copii î DOINĂ — 9 ;
pentru trompetă : UNION (completare Ostașii 

15,30 ; 18 ; 20,30.

Dumitru M. Ion

„IADEȘ"

Teatrul „Țăndărică" a 
prezentat duminică, 24 
decembrie, premiera 
spectacolului „Papucia- 
da", realizat după poe
mul eroi-comic cu același 
titlu de Camil Petrescu. 
Regia este semnată de 
Nicolae Massim. Păpuși
le : Ella Conovici. Deco
ruri : Ion Truică. In cli
șeu : O scenă din specta
col.

Festivalul
studenfesc 
de iarnă

Primul „Festival ar
tistic studențesc de iar
nă" din Capitală a ofe
rit tinerilor săi specta
tori, intre 10—24 decem
brie, un bogat program 
de activități cultural-ar- 
tistice și muzicale. Orga
nizat pentru intiia oară 
in acest an, Festivalul 
— închinat celei de-a 
XX-a aniversări a Repu
blicii — a constituit o 
emulație pentru activi
tatea artistică de ama
tori desfășurată în fa
cultățile și institutele 
din centrul universitar 
București. Timp de două 
săptămîni, pe podiumul 
Casei de cultură a stu
denților, au evoluat for
mațiile artistice, ale In
stitutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, ale Universității, 
Institutului de arhitectu
ră „Ion Mincu", Institu
tului agronomic „Nico
lae Bălcescu", Institutu
lui de medicină și far
macie, Institutului de 
cultură fizică, care au 
interpretat lucrări din 
dramaturgia originală și 
universală, spectacole de 
estradă, recitaluri de 
poezie, concerte simfo
nice și de muzică popu
lară. (Agerpres)

Iadeșul • un rămășag 
legat in ore de veselie fa
milială în care concurența 
rup un os in formă de fur
că ; sub aparența glumei 
se încearcă descifrarea unui 
semn al viitorului, fiindcă 
— se spune in unele regi
uni — câștigătorul va trăi 
mai mult decât învinsul. 
Cuvintul e — literar — su
gestiv și a mai fost între
buințat, ca titlu, de către 
Alexandru Macedonski, pen
tru o piesă de teatru a sa 
din 1880. lntîlnit pe coper
ta unei plachete de versuri 
aparținînd unui debutant, 
el evocă complicata stare 
sufletească a autorului, a- 
mestecul ciudat de indeci- 
ziune și speranță. Volumul 
acesta ne înfățișează însă 
în Dumitru M. Ion un cîș- 
tigător, conturează efigia 
unui poet nou, întîmpinat 
cu sinceră satisfacție de cri
tică și de cititori.

Un debut artistic e, într-un fel, o geneză: cineva

asemenea rezultat final. 
Fără o perspectivă filozofi
că amplă și fără o perspec
tivă cronologică și morală 
mitul nu există. Pentru tî- 
nărul poet, mitul e un frag
ment de eternitate înțelea
să, o revelație (Mit părintesc), realitatea fiind împo
dobită cu nimbul legendei (Acoperirea cu lumină, Baladă). Temperament fer
vent, sensibilitate delicată. 
Dumitru M Ion își trăiește 
uimirile ca pe niște mituri (Cu pace ne-am lăudat, Copiii Dătrînei). Adolescența 
sa stă însă sub semnul res
ponsabilității, al gravității 
sufletești. Dumitru M. Ion 
are revelația — exprimată 
cu mult înainte, de Tudor 
Arghezi în Testament — că 
prin sine „neamul" s-a ridi
cat la o nouă calitate, la 
schimbarea uneltelor, a plu
gului cu condeiul etc. „Aș 
crede ceva despre țărînă ; 
că e sfărîmicioasă / Că poa
te să doarmă, că poate fi

note de lector

recreează universul din o 
succesiune de impresii ine
dite. La această dată, crea
ția e nedesăvîrșită; de alt
fel, o calitate a debuturilor 
este spontaneitatea lor. Cro
nologia poemelor ne ajută 
totuși, în cazul plachetei lui 
Dumitru M. Ion, să preci
zăm că atracția sa spre poe
zie s-a produs sub înrâuri
rea unor izvoare poetice 
populare. Descîntec de dragoste, Cumpăna, Somnul de dragoste, poezii scrise la 
15—16 ani, leagănă gînduri 
mature în ritm de incanta
ție. Acumulările ulterioare în ordinea experienței mo
rale, a culturii și a tehnicii 
versificației au dus la un 
salt în timpul versului li
ber. potrivit temperamen
tului neliniștit și energic al 
autorului. Supusă o vreme 
formei fixe ae sonet, inspi
rația irumpe fecund, depă
șind vechile tipare (ca în 
ciclul final. Sonete).

Poeziile din Iadeș se 
grupează tn jurul cîtorva 
nuclee tematice ce sugerea
ză bogăția registrului tem
peramental al autorului, 
cum ar fi motivul peștelui (Cine mă crede, Timpul nostru, vara), motivul păsă
rii (Covor românesc), tema 
rodirii (mai ales în Sonete), 
tema neamului (acesta în 
înțelesul țărănesc de stirpe, 
de familie).

Poeții autentici aspiră nu 
o dată spre mitologic, cre
ează mituri, — aceste meta
fore ale fenomenelor exis
tenței. Convertirea cotidia
nului în excepțional nu du
ce însă totdeauna spre un

sare / Dar nu știu nimic 
despre moștenirea de aripi 
/ Eu pentru că sînt, trăirea 
mă doare..." (Familie).

Poezia e, pentru cei mai 
mulți dintre autorii tineri, 
un vis al devenirii și al pu
rității. Numai ci unii îl ex
primă discursiv, prea exu
berant și, deci, neconvin
gător. Această carență poe
zia lui Dumitru M. Ion o 
evită. Spontan și imagina
tiv, autorul ladeșului se do
vedește un bun creator de 
atmosferă lirică (Trezirea casei, Nuntă de iamă). Re
marcabil e simțul său plas
tic, ca și modul ingenios de 
folosire a sugestiilor muzi
cale (La țărm, Geneză, Strîngerea cercurilor, Pînă la ziua mea).

Volumul lui Dumitru M. 
Ion marchează așadar un 
debut poetic promițător. E 
drept, în unele poezii indi
vidualitatea autorului apare 
uneori mai estompată, ce- 
dînd în fața unor modele : 
abordînd tema germinației, 
de exemplu, el se află desf 
till de evident sub inrîuri- 
rea lui Blaga;
gesticulează arghezian ; iar 
erupțiile senzoriale din Sonete ni-l amintesc pe Ion 
Alexandru. Dezideratul ade
văratelor talente a fost însă 
totdeauna depășirea influ
ențelor și dobîndirea inde
pendenței spirituale. Poet în 
alină accepțiune a cuvîn- li, Dumitru M. Ion va 
împlini, credem, prin crea
ția sa ulterioară, acest de
ziderat.

Constantin CALIN

în erotica

* Zece negri mititei : DOINA (completare Laboratorul vieții) 
— 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
Aventurile lui Bobo-City) — 15 ; 17,30 ; 20.
* Alo, Japonia : TIMPURI NOI — 9—17 in continuare.
* Petrol — Rășinari — înflorim și noi cu țara — Perfor
manțe — Șase mii de ani — Acolo unde Carpațli tnttlnesc 
Dunărea : TIMPURI NOI — 19 ; 21.
* Al șaptelea continent : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Vacanța mare) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
* O fată fericită : DACIA (completare Orașul) — 8—21 In 
continuare ; ARTA (completare George Coșbuc, cîntăreț al

cinema
pămîntului românesc) — 9—ÎS in continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : BUZEȘTI (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — ambele serii : CRINGAȘI — 15,30 ; 19.
• I.oana : BUCEGI (completare Românii șt Marele Octom
brie) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Martin soldat : GLORIA (completare Mlaștina tăcută) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare O 
nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard : UNIREA (completare 
Băiatul șl cărbunele) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

* Zosla ; TOMIS (completare Doi) — « ; 11,15 ; 13,30 ; 16 | 
18,15 ; 20,30.
* Cea mal lungă noapte ; FLACĂRA (completare Opt minute 
de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Secretul clfrului : VITAN (completare Callatis) — 15,30 | 
18 : 20,30
* Reîntoarcerea Iul Surcouf: MIORIȚA (completare Fetița 
cu chibrituri) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA 
(completare In căutarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Mircești în pastel)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
* Slndbad marinarul : POPULAR (completare Scuzați, atrac
ții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Surcouf, tigrul celor I mări i MUNCA (completare Despre 
fumat) — 14 ; 16 : 13 ; 20.
* Zodia fecioarei s MOȘILOR (completare Perfecțiunea a 
rotundă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Operațiunea Crossbow : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Subteranul : VIITORUL (completare Românii șl Marele 
Octombrie) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Salvele Aurorei : COLENTINA (completare Viața plină de 
surprize) — ,16 : 18 ; 20.
* Un taxi pentru Tobruk : RAHOVA (completare Mărășeștl 
1917—1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Cine va deschide ușa ? : PROGRESUL (completare O vînă- 
toare neobișnuită) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Ocolul : LIRA (completare Legenda) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Oameni în rulotă : FERENTARI (completare Aluminiul)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Agonie șl extaz : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
* Marele restaurant : PACEA (completare Numai șase 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Păstrătorii tezaurului folcloric
(Urmare din pag. I)

concurs, ci și o creștere a 
calității lui artistice. Suita „Ano
timpurile” — denumire metaforică 
sub care Casa de cultură din 
Vișeu-Maramureș a prezentat mo
mente semnificative din viața o- 
mului : copilăria, adolescența, ma
turitatea și bătrînețea, cuprinse 
între limitele firești ale vieții și 
morții — a permis amatorilor din 
cel mai nordic colț al țării, din 
Maramureșul atît de bogat în fol
clor și atît de colorat în costume, 
să prezinte un moment impresio
nant prin esențele lui umane, nu o 
simplă imagine pitorească. Pe a- 
ceeași linie s-au situat și obiceiu
rile de Anul Nou prezentate de 
echipa 
cultural
Tîrgoviște, regiunea Ploiești. Aici 
însă materialul folcloric tradițio
nal, care exprimă pe planul stră-

de amatori a căminului 
din Rîul Alb, raionul

vechilor mituri bucuria întîmpi- 
nării unui an nou și marchează 
trecerea de la o perioadă de 
muncă la alta, a oferit prilejul unei 
interpretări noi. Subliniate foarte 
cu pricepere, străvechile mituri au 
căpătat noi valențe, noi valori uma
ne. In schimb, raionul Ilia, regiunea 
Hunedoara, prin grupul folcloric 
din comuna Almaj-Săliște, a adus 
pe scenă urările de Anul Nou, un 
fapt folcloric atît de specific po
porului nostru, în forma în care 
sătenii de pe valea Mureșului o 
păstrează din moși-strămoși, în- 
găduindu-ne să cunoaștem modul 
cum, în acea omenie românească 
tradițională, oamenii își urează 
prin măiestrite alegorii belșug și 
viață fericită pentru Anul Nou.

în aceste coordonate ale auten
ticului nativ și interpretării de ca
litate artistică s-au situat și pre
zentările altor obiceiuri populare.

ca nunta din Mureșenii Bîrgăului 
și spectacolul folcloric Copăcel, 
regiunea Brașov. Iar acestea sînt, 
cred, singurele coordonate juste. 
Este inutil să se intervină în sub
stanța unor valori artistice dăltuite 
de veacuri mai mult decît o cere 
prezentarea lor scenică. Pentru 
trecerea din locul șl mediul tra
dițional în locul și mediul contem
poran, pentru acest lucru în apa
rență mic, se cer multă cunoaște
re, multă pricepere și mult gust 
artistic. Este însă păcat să se in
tervină în substanța obiceiurilor și 
cîntecelor cu așa-zisele stilizări 
care pînă acum s-au dovedit în 
general false, care au ajuns să 
șablonizeze o artă atît de bogată 
și de variată ca cea a folclorului 
nostru. Apoi cred că este temerar 
a fi tnvățați să cînte, să danseze 
și să prezinte spectacole popu
lar* niște oameni car* s-au

născut, au crescut și trăiesc cu 
dansul, cîntecul și obiceiul 
popular.

Concursul al VIII-lea ne-a arătat 
că în mișcarea artistică de ama
tori există valențe atît pentru pre
zentarea folclorului în forma lui 
autentică nativă, cît și pentru pu
nerea sa în valoare cu mijloacele 
artei contemporane. El ne-a arătat 
de asemenea că dacă unele for
mații vor continua să meargă pe 
linia stilizărilor ușoare, schemati
zate, se vor situa în afara nece
sităților artistice, ale publicului 
spectator de astăzi, care, educat 
treptat, știe să disceamâ între va
lori și nonvalori, intre autentic și 
paștișe, nu cu criteriile aspectelor 
exterioare cu care unii instructori 
încearcă să 
ale esenței 
care poate 
convingă.

le la ochii, ci cu cel* 
artistice adevărate, 

sâ emoționez* *i sâ
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ȘEFUL DELEGAȚIEI ROMANE 
LA SESIUNEA 0. N. U.s-a Înapoiat în capitală Manifestări consacrate 

aniversării Republicii
FRONTUL NAȚIONAL DE ELIBERARE

Luni dimineața s-a înapoiat în Capitală Mircea Malița, adjunct 
al ministrului 
șeful 
22-a

delegației sesiune a afacerilor externe, române la cea de-a Adunării Generale
a Organizației Națiunilor Unite, a cărei primă parte a lucrărilor s-a încheiat la 19 decembrie.(Agerpres)

Cronica zileipopular mongol București pentruAnsamblul •osit luni la întreprinde un turneu care se înscrie In cadrul schimburilor cultu
rale dintre cele două țări. Alcătuit din 17 persoane — soliști vocali, instrumentiști șl dansatori — ansamblul va prezenta spectacole în

a' 
a

regiunile Ploiești și Brașov, iar în încheiere la București. Programul spectacolelor va cuprinde piese din folclorul mongol mai vechi sau mai recent, cîntece și dansuri acompaniate de instrumente populare.
★

vremea

Iort în țară t vremea e-a menți
nut călduroasă. Cerul a fost va
riabil, cu tnourărl mal accen
tuate In jumătatea de nord a 
țării. Ploi locale au căzut Sn Ba
nat, Crlșana, Transilvania și nor
dul Moldovei. VIntul a suflat slab 
ptnă la potrivit cu Intensificări 
Izolate in Banat șl in zona mun
toasă. La ora 14 temperatura ae
rului oscila intre plus 1 grad la 
Joseni șl plus 15 grade la Călă
rași șl Turnu Măgurele. In Bucu
rești : vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
<e 17, 2S șl 2S decembrie. In țară : 
vreme relativ călduroasă, la în- 
oeputul intervalului, apoi In ră
cire ușoară, lncepind din nordul 
țării. Cerul va fi temporar noros. 
vor cădea precipitații locale, la 
Început sub formă de ploaie, apoi 
lapovlță șl ninsoare. Vînt potri
vit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5. 
grade, iar maximele între zero și 
10 grade, local mal ridicate. In 
București : vremea se menține 
relativ călduroasă, la Începutul 
Intervalului, apoi tn răcire ușoa
ră. Cerul temporar noros, favo
rabil ploii slabe. Vlnt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Pentru activitatea științifică deosebită privind dezvoltarea medicine! sociale în Europa, Societatea națională de medicină socială din Italia, în cadrul celei de-a Xl-a A- dunări Generale, a ales în unanimitate ca membru de onoare pe dr. Alexandru Ciucă — șeful secției sociale din Institutul de geriatrie București. (Agerpres)

-K

ÎN TARĂ
La trei cinemato

grafe din Capitală a 
’ început luni seara 

„Săptămîna filmului 
românesc", manifes
tare închinată aniver
sării Republicii. La 
cinematograful „Re
publica", unde a fost 
prezentat filmul „Da
cii", vor rula în con
tinuare producții ar
tistice de lung metraj 
realizate de studioul 
București: „Pădurea
spînzuraților", „Subte
ranul", „La patru pași

9

de infinit", „Străinul", 
„Cerul începe la eta
jul III" și „Duminică 
la ora 6". Alături de 
acestea vor fi prezen
tate zilnic producții 
ale Studioului „Ale
xandru Sahia". Toqtă 
săptămîna, la cinema
tograful „Victoria" va 
rula filmul „Răscoa
la", iar la „Timpuri 
noi", de la orele 19 și 
21, programe de scurt- 
metraje românești. La 
Cinematecă, în specta
colele de matineu.

vor putea fi revăzute, 
între altele, filmele 
„Răsună valea", „Moa
ra cu noroc", „Setea". 
„Cind primăvara e 
fierbinte", „Valurile 
Dunării", care vor fi 
însoțite de filme de a- 
nimație 
tare.

Pînă 
lunii vor 
te, de asemenea, 
toate cinematografele 
din țară, zile ale fil
mului românesc.

(Agerpres)

PESTE HOTARE
• Cu prilejul celei 

de-a 20-a aniversări a 
Republicii, la misiunile 
diplomatice ale Româ
niei din mai multe țări 
au fost organizate con
ferințe de presă in ca
drul cărora s-a vorbit 
despre semnificația is
torică a zilei de 30 De
cembrie, despre succe
sele obținute de po
porul nostru in cele

două decenii. Au luat 
cuvîntul: la Moscova 
— ambasadorul Teo
dor Marinescu; la Djakarta, ambasadorul 
Vasile Gindilă ; la Nicosia însărcinatul cu 
afaceri ad-interim Ste- 
lian Pereanu.

• La Tbilisi a fost 
organizată o seară fes
tivă. A luat cuvîntul

»<
la
fi

documen-

sfîrșitul 
organiza

ta

prof. Vahtang Beridze, 
președintele conduce
rii filialei Asociației de 
prietenie sovieto-ro- 
mâne. Artiști ai Tea
trului Academic „Rus
taveli" au vorbit des
pre turneul lor in Ro
mânia. In încheierea 
festivității a fost pre
zentat un film docu
mentar despre Româ
nia, realizat de televi
ziunea din Gruzia.

conducătorul luptei pentru libertate

de-a douăzecea zi a acestei 
împlinit șapte ani de la unul

SPORT Deși învinși, 
rugbiștii

HOCHEI grivițeni
A început „Cupa Dunării"

La patinoarul „23 August* din 
Capitală a început aseară tradițio
nala competiție de hochei pe ghea
ță „Cupa Dunării*. In meciul inau
gural, selecționata orașului Sofia 
a întrecut cu scorul de 4—1(0—0), 
3—0, 1 — 1) reprezentativa de tlne-

ret a Bucureștiului. încălzirea brus
că a timpului a muiat gheața, ast
fel că nu au existat condiții de joa 
favorabile.

Astăzi, cu începere de la ora 17, 
au loc partidele : București tineret 
— Budapesta și București — Sofia. 

(Agerpres)

Turneul

au practicat
un joc bun

25 (Agerpres). — După cum 
anunțat, echipa de rugbi

experimentele
fotbaliștilor

9

români

pe
(Urmare din pag. I)

grădinițe, apoi în clasele I pînă 
la a VIII-a, după ce sentimentele 
de elnceră camaraderie între tete 
și băieți s-au cultivat zi de zi 
timp de opt anii trecem (după al 
nouălea an) la separarea lor pe 
sexe, pentru a stîrni abia între
bări pe care mulți — dacă nu 
majoritatea din acești copii (de 
14—15 ani) încă nici nu și le-au 
pus. Mal firesc ar fi ca elevii — 
fete și băieți — care au studiat 
Împreună atîția ani să continuo 
munca lor cot la cot și în liceu. 
Tot atît do bine s-ar putea ca 
alțl colegi profesori să aibă pă
reri diferite în această problemă, 
să rină cu argumentări persona
le pentru generalizarea experi
mentului amintit. O dezbatere în 
care să se analizeze și unele și 
altele din punctele de vedere for
mate de-a lungul anilor de „În
cercare* ml s-ar părea absolut 
necesară pentru închegarea unor 
concluzii științifice, trainice, via
bile. Cu atît mai mult cu cît pro
blemele educației fetelor și băie
ților la vîrsta pubertății și ado
lescenței nu sînt dintre cele mal 
simple.

Din păcate, după ce majorita
tea colectivelor de copii din cla
sele I—VIII se consolidează, tre
cerea în liceu, iar apoi biiurca- 
rea (poate în viitor trifurcarea) 
rupe destul de simțitor acește co
lective. Adăugind și măsura de- 
mlxtării, tot ce a fost pozitiv în 
formarea colectivelor acestor cla
se Ișl pierde suportul real. In al 
doilea rtnd, chiar în liceele care 
„experimental* s-au profilat pe 
sexe, clasele I—VIII rămîn mixte. 
Deci „marele pericol' planează 
în continuare asupra băieților de 
14—15 ani care își petrec recrea
țiile între elevele din clasele 
IX—XII precum și asupra fetelor 
de aceeași vîrstă care urmează 
școala în localul unui liceu de 
băieți. Anumite probleme fizio
logice specifice se ridică încă 
din clasele a V-a. Drept urmare, 
în mod absolut just anumite lec
ții se desfășoară incă de la aces
te clase separat pentru băieți șl 
fete, la educația fizică, lucru de 
mînă, îndeletniciri practice. De 
ce nu ar continua în mod firesc 
aceste măsuri justificate și în 
clasele superioare, fără alte mă
suri radicale 7 In ordinea inse
rării motivelor care pledează 
pentru menținerea școlii mixte ar 
urma o cauză obiectivă care se 
opune generalizării unei aseme
nea măsuri. In localitățile cu un 
singur liceu, în mod firesc acesta 
va trebui să rămînă mixt. Dar, 
chiar in localitățile cu mai multe 
școli amplasarea localurilor îm
piedică generalizarea demixtării, 
tntrucît o asemenea măsură ar 
obliga elevii să parcurgă distan
țe mari — trecînd adeseori pe 
lîngă unul din licele din apro-

Spre pildă, 
care funcțio-

pierea domiciliului, 
în raionul 1 Mai în 
nează liceul nostru, demixtarea 
ar duce la situația ca toți băieții 
(sau toate fetele) din întregul 
cartier Colentina pînă în comuna 
Cetatea Voluntarească să vină 
pînă în centrul orașului la liceul 
„G. Coșbuc', ;,D. Cantemir' sau 
„Spiru Haret' singura școală me
die pentru acel cartier fiind Li
ceul nr. 37 din strada Silvia. O 
asemenea irosire de timp — în 
special iarna — pe mijloace de 
circulație în comun atît de aglo
merate la orele cînd Încep cursu
rile — poate fl cu greu justifi
cată. A menține în aceste con
diții numai acolo unde este po
sibil . școli de băieți și fete ră- 
mîne fără nici o justificare.

In situații vitrege asemănătoa
re se află șl alte experimente 
efectuate în școală de către spe
cialiștii și forurile de învățămînt. 
A făcut oarecare vogă la un mo
ment dat introducerea predării 
de către profesori de speoialitate 
a obiectelor de studiu Ia primele 
clase ale școlii. Au fost alese 
școlile pentru experiment, profe
sorii, S-au început observațiile și 
încercările de, rigoare. Apoi nu 
s-a mai auzit nimic sau aproape 
nimic. Părinții și chiar profesorii 
au început să-și facă păreri cu 
totul subiective despre „efec
tele* acestei cercetări științifice. 
Și aceasta pentru că prea puțin 
s-a urmărit să se concluzioneze 
observațiile șl studiile făcute, să 
se analizeze pro și contra efecte
le obținute și implicit să se co
munice cercurilor largi de profe
sori, opiniei publice generale pă
rerile cele mai competente asu
pra temei în dezbatere.

Pentru ca cercetarea pedago
gică sau de altă natură —■ căci 
în cazul nostru experimentele ini
țiate în școală reprezintă o ase
menea cercetare — să dea roade, 
cred că ea trebuie să respecte 
anumite principii, un anumit ca
dru de desfășurare. Este vorba, 
după părerea mea, mai întîi de 
alegerea unor teme de maximă 
importanță pentru progresul și 
dezvoltarea procesului instruc- 
tiv-educativ, circumscrise în prin
cipiile preconizate de Conducerea 
de partid șl de stat pentru pers
pectiva de dezvoltare a școlii 
noastre. Apoi, cu aceeași grijă 
se cuvin stabilite locul de cerce
tare, tehnicile de lucru, modali
tățile de verificare a eficacității 
studiilor întreprinse asupra pro- 
lilului intelectual și etic al elevi
lor. In sfîrșit, extragerea datelor 
concludente pentru finalizarea 
experimentului respectiv, în sen
sul de a-l generaliza sau a-I ex
clude din practica pedagogică, 
din viața școlară. Numai în acest 
mod cercetarea științifică din 
sfera școlară își va atinge ade
vărata menire de promovare a 
progresului.

KINSHASA 25 (Agerpres). — Co
respondență specială: Fotbaliștii 
români și-au început turneul în 
Africa Jucînd la Congo (Kinshasa) 
cu selecționata tării. Meciul, des
fășurat pe stadionul „Tata-Rap- 
hael' în prezența a peste 30 000 
de spectatori, s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). 
Echipa română a dominat în ma
joritatea timpului reușind să des
chidă scorul în minutul 8 prin Sasu. 
In ultimă parte a întîlnirii gazdele 
au inițiat numeroase 
au fost însă respinse 
oaspeților. Totuși, în 
interul stingă Kitumu 
aducă egalarea printr-un șut 
apropierea careului mic. 
română a avut următoarea 
ponență : Coman, Ivăncescu, Bar
bu, Dan, Mocanu — Ghergheli, Du- 
mitriu III — Pîrcălab, Sasu, Iones- 
cu, Kallo.

atacuri care 
de apărarea 
minutul 
a reușit să

77

din 
Echipa 

com-

PARIS 
s-a mai . . ___
Grivița Roșie, campioana României, 
și-a început turneul în Franța jucînd 
cu puternica echipă La Voulte. 
Rugbiștii francezi au obținut victo
ria cu scorul de 24-17, la capătul unei 
partide deosebit de spectaculoase. 
In legătură cu acest meci corespon
dentul sportiv al agenției France 
Presse subliniază, printre altele: „Grivița Roșie a practicat un joc bun, cu frumoase acțiuni, remarcîn- du-se Marinescu, Irimescu. Rusu șl Dinu".Scorul a fost deschis de rugbiștii 
români chiar în primul minut de 
joc, printr-o lovitură căzută execu
tată de Irimescu. Apoi, francezii au 
dominat conducted în 'minutul 31 
cu 16—3. In continuare echipa Gri
vița Roșie a înscris din nou prin Irimescu si scorul a devenit 16—6. tn 
minutul 45 Duboue a culcat balonul 
în buturile echipei bucureștene, 
transformarea fiind executată de 
Guy Camberabero : 21—6. Oaspeții 
au avut o puternică revenire redu
cted din handicap în minutele 50 și 68 prin Wusec (încercare) și Tibuleac 
(transformare și o lovitură de picior 
căzută). In minutul 71 francezii au 
marcat ultimele lor puncte printr-o 
lovitură de picior realizată de Lilian 
Camberabero. In finalul jocului rug
biștii români organizează cîteva 
atacuri puternice, dar nu reușesc să 
înscrie decît o singură dată printr-o 
lovitură realizată de Irimescu. Con- 
tinuîndu-și turneul echipa Grivița 
Roșie va susține un meci Joi la Avi
gnon. In aceeași zi, vicecampioana 
țării noastre. Dinamo București, care 
întreprinde, de asemenea, un turneu în Franța, va întîlni echipa C.A. 
Beglais.

în cea 
luni s-au 
din evenimentele de însemnătate isto
rică în lupta pentru libertate și indepen
dență a poporului vietnamez : crearea 
Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

Născut din năzuința spre libertate a 
poporului din Vietnamul de sud, F.N.E. 
a devenit organizatorul și conducătorul 
luptei armate împotriva invadatorilor 
americani și a armatei marionetă de la 
Saigon. Prin esența sa, F.N.E. este un 
organism național și democratic care, 
în contextul unei largi mișcări de masă, 
a reunit păturile sociale cele mai largi 
ale poporului, numeroase partide poli
tice, organizații de masă de diverse 
tendințe și credințe religioase, organi
zații sindicale, ale țăranilor, de tine
ret și femei, toate elementele patrio
tice din Vietnamul de sud. El a devenit 
astfel uriașa forță conducătoare a po
porului din Vietnamul de sud, bucurîn- 
du-se de sprijinul populației și exerci- 
tîndu-și treptat funcțiile de organ al pu
terii politice și de stat în zonele elibe
rate.

Odată creat, F.N.E. și-a formulat un 
obiectiv național și democratic clar și 
precis, acela de a răsturna jugul de 
opresiune al imperialiștilor americani 
și clica lor de la Saigon și de a lupta 
neabătut pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață, pentru realizarea unui 
Vietnam de sud independent, demo
crat, pașnic, neutru și prosper.

Pe plan militar, forțele armate popu
lare și populația au făcut să eșueze 
„războiul special" american, dus de un 
corp expedifionar cu peste o jumătate 
de milion de oameni dotat cu mijloa
cele cele mai moderne de război. Zo
nele eliberate se măresc mereu, cuprin- 
zînd, încă din 1965, patru cincimi din 
Vietnamul de sud, cu o populație de 
aproximativ 10 000 000 de locuitori. 
Este de subliniat că adepfi ai F.N.E. 
se află și în zonele neeliberafe încă — 
mărturie tn această privință stau de
monstrațiile de protest ale studențimii, 
intelectualității și ale altor categorii 
ale populației împotriva regimului aser
vit de la Saigon și a invaziei ameri
cane. De fapt, F.N.E. se află pe întreg 
teritoriul Vietnamului de sud, tndepli- 
nindu-și activ datoria de a organiza 
lupta împotriva intervenției americane.

Prin lupta sa eroică F.N.E. a cucerit 
o largă autoritate și pe plan internațio
nal, ca unicul reprezentant autentic al 
poporului din Vietnamul de sud. Spri
jinul de care se bucură Frontul Național 
de Eliberare în rîndul populației sud- 
yiefnameze sînt nevoifi a-l recunoaște 
pînă șl căpeteniile agresorilor ameri
cani.

Un merit de seamă al F.N.E. rezidă 
In faptul de a fi reușit să reorgani
zeze și să administreze cu succes zo
nele eliberate, pe baza aufoconducerii 
populare. Prind rădăcini forme de 
muncă colectivă și, pe 
apar și se consolidează 
ciale.

O profundă admirație 
că în toiul marilor bătălii de apărare 
și al efortului de muncă creatoare, po
porul din Vietnamul de sud, sub con
ducerea F.N.E., manifestă un mare in
teres și pentru dezvoltarea sa cultu
rală.

Pe scurt, In opoziție cu dezordinea 
economică și administrativă din zonele 
de sub controlul regimului de la Sai
gon, zonele eliberate din Vietnamul de 
sud controlate de F.N.E. au o organi
zare economică, social-culfurală și ad
ministrativă puternică, progresistă.

Acad. Gheorghe MIHOC
rectorul Universității București

In august 1967 ■ avut loc Congresul 
extraordinar al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, la care a 
fost adoptat un vast program politic în 
vederea lărgirii și pe viitor a marii uni
tăți naționale, încurajării și stimulării în
tregului popor de a continua hotărît 
lupta pentru a învinge pe agresorii a- 
mericani, de a păși înainte pe calea 
progresului. In program sînt formulate 
o serie de sarcini concrete ale căror 
scopuri sînt, pe de o parte, construirea 
unui sistem politic caro să garanteze 
independența și suveranitatea națiunii, 
libertatea și fericirea poporului, iar pe 
de alta, vindecarea rănilor războiului, 
lichidarea racilelor sociale lăsate de 
regimul marionetă sprijinit de S.U.A., 
restabilirea vieții normale și construirea 
unui Vietnam de sud independent, de
mocratic, neutru și prosper. De ase
menea, în program sînt indicate acțiu
nile ce se vor întreprinde pentru 
realizarea acestor sarcini, pentru resta
bilirea relațiilor normale dintre cele 
două zone de nord și de sud.

Vietnamul este unul — se subliniază 
eu tărie în programul politic — iar po-

porul vietnamez constituie o enfîfafe In
divizibilă.

Desfășurarea evenimentelor confirmă 
din plin veridicitatea și temeinicia prin
cipiilor și concluziilor programului poli
tic al Frontului Național de Eliberare — 
expresie a năzuințelor fundamentale ale 
poporului din Vietnamul de sud. Temeiul 
esențial al programului il constituie ade
vărul de netăgăduit că războiul de re
zistență împotriva agresiunii americane 
a devenit o cauză a întregului popor, 
lupta pentru eliberarea națională gru- 
pînd sub același stindard cele mai dife
rite pături ale populației.

După cum rezultă din informațiile pu
blicate în presa internațională, forțele 
patriotice sud-vietnameze se află acum 
într-o etapă de ofensivă generalizată. 
Prin atacuri susținute, în lanț, pe întregul 
teritoriu al Vietnamului de sud, F.N.E. 
obligă inamicul să-și disperseze forțele, 
să le fărîmițeze, făcîndu-le astfel și mai 
vulnerabile. El este organul care a ținut 
și ține ferm în mîini inițiativa marilor 
bătălii din acest an.

Desigur, lupta eroică a poporului din 
Vietnamul de sud este grea, însă deose
bit de nobilă. Ea este importantă nu 
numai pentru destinul poporului viet
namez, ci și pentru interesele luptei 
popoarelor din lumea întreagă pentru 
pace, independență națională, demo
crație și progres social.

O sută
de milioane
tone de otel
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA S. PODINA

această bază, 
noi relafii so-

suscită faptul

La 24 decembrie, 
producția de oțel a 
Uniunii Sovietice pe 
anul în curs a atins 
cifra de o sută mi
lioane tone. După 
cum a anunțat la 
Moscova Direcția 
centrală de statistică, 
pînă la 31 decembrie 
producția totală pe 
1967 va fi de peste 102 
milioane tone.

Aceasta înseamnă 
că în prezent U.R.S.S. 
produce tot atît oțel 
cit Anglia, R. F. a 
Germaniei, Franța și 
Italia luate la un 
loc; că fiecare a du
cea tonă de metal 
produsă în lume este 
de proveniență sovie
tică.

Pentru a înțelege 
mai bine semnifica
ția acestei realizări, 
trebuie să menționăm 
că în 1917 Rusia ța
ristă a produs doar 
3,1 milioane tone oțel.

In anii cincinalelor 
s-au construit mari 
combinate siderurgice 
in partea europeană a 
U.R.S.S., in Siberia, 
in Transcaucazia, in 
Asia Centrală. In 
1937, producția de 
oțel a țării era de 17,7 
milioane tone, pentru 
ca după alte două de
cenii, in ciuda distru
gerilor uriașe provo
cate de război, să a- 
jungă la 51,2 milioa
ne tone. Iar acum — 
o sută de milioane !

în următorii trei 
ani ai actualului cin
cinal vor fi date în 
funcțiune noi capaci
tăți industriale care 
vor produce 11,8 mi
lioane tone fontă, 16,4 
milioane tone oțel, 
13,1 milioane tone la
minate. Paralel cu 
creșterile cantitative 
au loc și modificări 
calitative, perfecțio
nări în străvechea în
deletnicire a topirii

metalului Tot mai 
larg se aplică metoda 
de elaborare a șarje
lor de oțel în conver- 
tizoare cu oxigen; se 
extinde sortimentul 
de oțeluri aliate de 
înaltă calitate. In
numeroase uzine se 
folosește procedeul 
înaintat de turnare 
continuă a oțelului. 
Proiectanții lucrează 
în prezent la realiza
rea unei instalații ex
perimentale de 
ducere continuă 
țelului.

La întrecerea 
tru producerea
melor șarje, care au 
completat cele o sută 
de milioane tone, au 
luat parte cele mai 
bune brigăzi de oțe- 
lari de la combinate
le din Magnitogorsk, 
Nijni-Taghil, Kuz- 
nețk, Zaporojie, Ma
keevka, Cerepoveț și 
din celelalte centre 
siderurgice ale țării.

pro- 
a o-

pen- 
ulti-

viața internațională
Ședinfa guvernului ungar

SOFIA 25 (Agerpres). — La plenara Consiliului Național al Frontului Patriei din Bulgaria, care a avut loc luni la Sofia, a luat cuvîntul Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri. El a vorbit despre sarcinile economice, sociale și culturale fundamentale care stau în fața guvernului. Vorbitorul a relevat că în prezent în Bulgaria s-a realizat un ritm rapid de creștere a venitului național, a volumului comerțului exterior, a productivității muncii, a producției industriale, industrializării țării, în domeniul mecanizării și rentabilității agriculturii. Producția industrială, a spus el, a sporit cu peste

12 la sută în medie pe an, ceea ce înseamnă cu 1—2 la sută mai mult decît prevedeau Directivele celui de-al IX-lea Congres al P. C. Bulgar, iar producția agricolă — cu 7,6 la sută față de creșterea prevăzută de 6,3 la sută. Todor Jivkov a menționat că guvernul alocă 30 la sută din venitul național înfăptuirii politicii sale sociale și culturale.Referindu-se la politica externă 
a guvernului bulgar, vorbitorul a subliniat că și pe viitor va fi promovată o politică de pace și colaborare economică și culturală reciproc avantajoasă cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială.

BUDAPESTA 25 — Corespondentul Agerpres Al. Pintea. transmite: La Budapesta a avut loc o ședință a guvernului ungar în cadrul căreia a fost discutat și aprobat planul dezvoltării economiei naționale pe anul 1968. A fost stabilit că principala sarcină a anului 1968 este asigurarea introducerii reformei economice paralel cu dezvoltarea în continuare a economiei. Se preconizează ca, în cursul anului viitor, venitul național să crească cu

5—6 la sută. La capitolul investiții se prevede suma de 57—58 miliarde forinți. Producția industrială urmează să sporească cu 6—7 la sută în comparație cu anul trecut, iar cea agricolă cu 3—4 la sută. Planul prevede, de asemenea, o sporire cu 3—4 la sută a veniturilor reale ale muncitorilor și salariaților, construirea a peste 61 000 de locuințe, dintre care o treime din fondurile statului.
SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE

UN MANIFEST
AL C. C. Al P. C.
DIN ARGENTINA

A R. P. ALBANIA

AMSTERDAM 25 (Agerpres). — La Amsterdam au luat sfîrșit duminică lucrările celui de-al XXII- lea Congres al Partidului Comunist din Olanda. Congresul a aprobat raportul prezentat de H. Hoekstra, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Olanda, și a adoptat o serie de rezoluții. A fost ales noul Cotnitet membri Central, alcătuit din 33 și 4 membri supleanți.

Cu prilejul împlinirii la 6 ianuarie 1968, a 50 de ani de la întemeierea P. C din Argentina, Comitetul Central al partidului a difuzat un manifest în care este evocată activitatea partidului în cele cinci decenii și se face o analiză a situației actuale din țară. Manifestul conține o chemare adresată tuturor forțelor democratice și progresiste în vederea intensificării luptei pentru crearea unui guvern de largă coaliție democratică, pentru bunăstare socială, democrație, progres, independență națională și pace.

TIRANA 25 (Agerpres). — Adunarea Populară a R. P. Albania a aprobat planul și bugetul de stat pe anul 1968, legea cu privire la consiliile populare și decretele promulgate de Prezidiul Adunării Populare. Halci Toslca, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a arătat că planul pe 1967 a fost realizat și depășit. Prevederile privind producția industrială pe 1967 au fost realizate în proporție de 102 la sută. Au fost construite și puse în funcțiune o serie de obiective de importanță națională, cum sînt fabrica de ciment de la Fushe-Kruje, fabrica de azotați de la Fieri, uzina de super- fosfați de la Lac, precum și o serie

de mari obiective cu caracter social- cultural. Planul producției agricole va fi depășit, ceea ce înseamnă o creștere a acestei producții cu 12 la sută față de anul trecut.Bugetul de stat pe anul 1967 urmează să fie realizat în proporție de 101 la sută la capitolul venituri și 100,7 la sută la capitolul cheltuieli. Vorbitorul a arătat că în anul 1968, produsul social va crește cu peste 17 la sută. Planul pe 1968 prevede o creștere a producției industriale de aproximativ 20,7 la sută față de 1967. Venitul real al muncitorilor și funcționarilor va crește cu 7 la sută față do anul 1965.

Fidel Castro 
despre dezvoltarea 
agriculturii cubaneHAVANA 25. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite i Brigada mecanizată „Ernesto Che Guevarra" care cu două luni in urmă a început în provincia Orien- te o amplă operațiune de desțelenire a terenurilor a ajuns la rîul Jobabo, care desparte Oriente de provincia Camaguey, îndeplinind prima parte a sarcinii sale de a reda agriculturii în întreaga țară o suprafață de cîteva sute de mii de hectare. Cu acest prilej, la Jobabo a avut loc o adunare festivă la care a luat cuvîntul Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. Cuban șl prim-ministru al guvernului Republicii Cuba.Adresîndu-se ofițerilor, ostașilor și muncitorilor care alcătuiesc a- ceastă brigadă mecanizată, vorbitorul i-a felicitat pentru succesele obținute. Referindu-se la problemele principale care stau în fața agriculturii Cubei, el a arătat că „sarcina realizării în 1970 a unei producții de 10 milioane tone de zahăr trebuie îndeplinită, indiferent care ar fi dificultățile”. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesar să se extindă suprafețele cultivate cu trestie de zahăr, să se în- sămînțeze soiuri de trestie de mare productivitate.Vor trebui în același timp extinse și suprafețele cultivate cu orez, legume, citrice și alte culturi, va trebui acordată o atenție deosebită dezvoltării șeptelului pentru carne și lapte. îndeplinirea acestor sarcini — a spus primul ministru — reclamă, de asemenea, o acțiune pe scară națională pentru construirea de baraje și lacuri de acumulare pentru irigarea unei suprafețe de peste trei milioane hectare.



viața internațională
Succesiune

CanberraDispariția premierului Harold Hoit — lider al partidului liberal — a ridicat in Australia o dificilă problemă de succesiuna in momentul în care coaliția li- beral-agrariană dă semne de o- boseală, după aproape 25 de ani de guvernare neîntreruptă.După cum se știe, chiar in momentul în care la Canberra s-a aflat că cercetările de la Porse, unde a dispărut Hoit, n-au dat nici un rezultat, fostul vice-premier și ministru al comerțului McEwen, lider al partidului agrarian, a preluat, temporar. funcția de prim-mlnistru. în apelul adresat națiunii, McEwen a declarat că politica guvernului nu va suferi modificări, lucru confirmat de altfel ulterior, în timpul discuțiilor cu președintele Johnson, sosit special la Canberra pentru a asista la ceremonia funerară în memoria fostului premier. Comunicatul publicat la sfîrșltul acestor convorbiri precizează că nu va interveni nici o schimbare în angajarea Australiei alături de S.U.A. în Vietnam.Numirea lui McEwen în postul de premier și suita de angajamente luate de acesta nu a fost însă de natură să tempereze disputele politice declanșate de dispariția lui Hoit, ci dimpotrivă le-a ascuțit și mai mult. Partidul liberal a declarat că alegerea noului său lider va avea loc la 9 ianuarie și că a- cesta va trebui să ocupe automat și postul de premier. Există nu mai puțin de cinci preten- denti la acest post, și în primul rînd McMahon, ministrul finanțelor, rămas Interimar la conducerea partidului, după moartea lui Hoit. în prima sa conferință de presă, McEwen a arătat însă că nici el și nici un alt ministru din partidul agrarian nu va participa la un guvern condus de McMahon.Comentatorii din Canberra caută explicația opoziției lui Ewen în relațiile dintre partidul liberal și cel agrarian, care, după cum scrie „Financial Times", s-au deteriorat repede sub fostul premier și au fost marcate de mari disensiuni personale între miniștri. înfruntările de poziție între cele două partide au vizat îndeosebi probleme ale politicii economice si financiare. De pildă, recenta decizie a cabinetului de la Canberra, de a nu urma devalorizarea lirei sterline și de a menține dolarul australian la cursul său — în pofida opoziției agrarienilor — a dat naștere la profunde divergente în rîndul guvernului.Observatorii avizați apreciază că prin luarea de poziție a lui McEwen, liberalilor li s-a dat un ultimatum din partea partenerilor lor mai mici din coaliția guvernamentală. Deocamdată, McMahon nu intenționează să renunțe la candidatura sa. îl vor jertfi oare liberalii pe McMahon lui McEwen, pentru a menține coaliția fără de care le-ar fi greu să se mențină la putere, în condițiile creșterii influentei opoziției laburiste 7 — iată problema la care comentatorii locali nu pot găsi încă un răspuns.După cît se pare, intensa luptă de culise se desfășoară pe două fronturi : pe de o parte, reprezentanții partidului liberal se străduiesc să aleagă un nou prlm-ministru. iar pe de altă parte se face din ce în ce mal simțită campania care urmărește ca McEwen să rămînă premier nu numai pînă la 9 ianuarie ci pentru întreaga perioadă de doi ani pînă la viitoarele alegeri parlamentare.
Radu BOGDAN

Evoluția situației din Grecia
9 9

• 0 NOUĂ RUNDĂ DE CONVORBIRI LA ROMA
• PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA AMNISTIEI

Duminica după-amiază genera
lul Haralambos Potamianos, e- 
mlsar neoficial al guvernului 
grec, a avut o primă întrevedere cu 
regele Constantin la Ambasada 
Greciei de la Roma. Dupâ ce a 
avut noi întrevederi cu regele luni 
generalul Potamianos a părăsit 
Roma îndreptîndu-se spre Atena. 
La aeroportul din Roma el s-a ară
tat foarte optimist în legătura cu 
posibilitatea reîntoarcerii grabnice 
a regelui în Grecia, declarînd, 
după cum releva France Presse : 
„SÎnt sigur sută la sută că regele 
se va întoarce la Atena". Generalul 
a adăugat că nu poate indica 
data exactă a reîntoarcerii regelui, 
dar apreciază că va avea loc

15000
DE PERSOANE 
ARESTATEIn bengalul
DE VESTîn statul indian Bengalul de vest, scrie agenția France Presse, au fost arestate peste 15 000 de persoane în ultimele 30 de zile de cînd au început puternicele demonstrații de protest împotriva destituirii guvernului de stînga. Aproximativ 2 000 de persoane au fost arestate pe baza legii care autoriză detențiunea preventivă a suspecților, iar alte 13 000 au fost arestate pe motiv că au continuat campania de nesupunere lansată de opoziție. Printre persoanele deținute figurează 40 de membri ai Adunării legislative din Bengalul de vest. S-a ajuns astfel la situația că în unele districte ale statului închisorile sînt arhipline, autoritățile polițienești refuzînd din a- ceastă cauză să mai facă a- restări.
IN FOTOGRAFIE : Demonstrație 
la Calcutta împotriva dizolvării 
guvernului de uniune populară 

din Bengalul de vest

„în următoarele zile*. Potamianos a 
declarat că nu crede că va fi nevoit 
să revină la Roma, ceea ce este in
terpretat de observatori ca semni
ficativ că misiunea sa a fost dusă 
la bun sfîrșit.

Numărul persoanelor care vor 
beneficia de amnistia anunțată 
sîmbătă de primul ministru grea va 
fi restrlns, a precizat într-o declara
ție făcută duminică seara colone
lul Gheorghios Ladas, secretar ge
neral în Ministerul grec al Ordi
nii publice. în afară de cîteva 
elemente democrate, printre care 
compozitorul Mikls Theodorakls, 
amnistia privește numai persoane 
aparținînd dreptei și centrului din 
Grecia. Cei mai consecvenți luptă
tori pentru libertatea Greciei, în
deosebi comuniști și alți militanți 
democrațl, deportați în insulele 
Leros și Yaros, sînt excluși din pre
vederile amnistiei.

Ordinea de zi 
a viitoarei 
Conferințe arabe 
la nivel înaltCAIRO 26 (Agerpres). — Secretariatul general al Ligii Arabe a trimis țărilor membre proiectul ordinii de zi a celei de-a cincea reuniuni arabe la nivel înalt, programată pentru 17 ianuarie 1968 la Rabat. Participanții vor examina, între altele, evoluția situației politice după conferința de la Khartum și posibilitatea adoptării unei atitudini arabe comune în vederea obținerii retragerii trupelor izrae- liene de pe teritoriile ocupate și elaborării unui plan de lichidare a urmărilor conflictului militar a- rabo-izraeiian ; întărirea Ligii A- rabe și sporirea rolului ei pe plan arab și internațional. Participanții vor examina candidaturile la postul de secretar general al Ligii A- rabe, întrucît mandatul actualului secretar general, Abdul Halele Hassouna, ales în 1952, a expirat.

„CIOCÎRLIA“
la televiziunea 

britanică
LONDRA 25. — Corespondentul Agerpres, L. Ro- 

descu, transmite: Luni seara, publicul britanic s-a 
reîntîlnit pe micul ecran cu ansamblul „Ciocirlia". 
La ora 20,30 televiziunea britanică în culori a pre
zentat un program de 45 de minute cu un spectacol 
filmat în studio, cu prilejul recentului turneu al „Cio- 
cîrliei" în Marea Britanie. In succinta prezentare din 
programul tipărit al televiziunii, dansurile ji cîntecele 
românești sint călduros recomandate ca „un spec
tacol emoționant și colorat, distingîndu-se prin mu
zica plină de sentiment a României, in interpretarea 
a 80 de dansatori muzicanți aflați la prima lor 
vizită in această țară'".

In amintirea spectatorilor și telespectatorilor a ră
mas încă vie imaginea dansurilor și cintecelor româ
nești prezentate cu măiestrie de acest ansamblu. Din 
septembrie pină în decembrie, artiștii români au în
lănțuit pe scenele teatrelor din 13 mari orașe brita
nice o salbă de aproape 100 de spectacole însoțite 
de eruptivele aplauze ale publicului și de elogioasele 
aprecieri ale presei. Reîntîlnirea de luni seara s-a 
bucurat, deopotrivă, de un succes de prestigiu.

sofia Ambasadorul 
României și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

agențiile de presă transmit:
• Guvernul Ruandei nu a 
luat nici o hotărire în 
problema extrădării merce
narilor • Condamnări în 
Spania • Capriciile vremii

Un grup de oameni de știință din 
S.U.A. a adresat o scrisoare președintelui Johnson în care îi cer încetarea imediată a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam. Scrisoarea publicată de ziarul „New York Times" subliniază că „războiul din Vietnam provoacă mari pagube materiale șl morale poporului american".

Adepții fostului Imam, El 
Badr, au pierdut în cursul 
operațiunilor militare în ul
tima săptămînă peste 600 
de Soldați a declarat noul prim- ministru al Yemenului, Hassan Al Amri. Armata republicană a capturat însemnate cantități de armament. Unități ale armatei republicane, a spus premierul, sprijinite de detașamente ale miliției, participă la operațiunile de curățire de elementele infiltrate în Republica Arabă Yemen.

Curtea Supremă din Spa- 
JUQ a confirmat sentința pronunțată de un tribunal al Ordinii publice împotriva unui grup de șapte persoane, membri ai Comisiei muncitorești centrale din Barcelona. Aceste persoane au fost condamnate Ia trei luni închisoare pentru „participare la o organizație ilegală" și la două luni închisoare pentru că s-au făcut vinovate de „participare la o demonstrație ilegală". Pe de altă parte s-a anunțat că studenții Universității din Valencia au adresat rectorului Universității din Madrid o scrisoare de protest împotriva intensificării represiunilor la care este supusă mișcarea studențească.

„Exodul spre sud" — astfel a intitulat această fotografie ziarul elvețian „Die Tat“. 
Ea înfățișează un instantaneu la o gară din Geneva și prezintă un grup din puținii 
muncitori străini, in special italieni, care-și pot permite să plece acasă pentru 

ctteva zile pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă cu familiile lor.

Guvernul Ruandei nu a 
adoptat nici o hotărîre în 
legătură cu extrădarea mer
cenarilor albi, a?» cum a cerut guvernul statului Congo (Kinshasa). Autoritățile ruandeze au anunțat numai că respectă rezoluțiile Organizației Unității Africane privind rezolvarea problemei mercenarilor albi refugiați la Kigali, documente care pînă acum au rămas secrete. (France Presse).

In urma demisiei lui 
Ahmed Shukeiry, direcția Organizației de eliberare a Palestinei a fost încredințată provizoriu lui Yehia Hamouda, unul din cei opt membri disidenți ai Consiliului executiv al organizației, transmite agenția France Presse.

In Republica Malgașă 
a fost inaugurat dumini
că seara primul pro
gram de televiziune. In emisiunea inaugurală a vorbit președintele țării, Philibert Tsiranana. (Reuter).

Valul de frig înregistrat în Liban, Siria și Turcia s-a extins și asupra Iranului. în nordul și vestul capitalei iraniene au căzut zăpezi abundente, iar în unele regiuni au fost înregistrate temperaturi de minus 15 grade. în același timp la Buenos Aires, capitala Argentinei, termometrele au înregistrat cea mai călduroasă zi a anului. Potrivit stațiilor meteorologice ar- gentinene, aici temperatura a fost de 34,8 grade C.

Dr. Christian Barnard, care a realizat prima transplantare 
umană de inimă, aflat în fotografia de mai sus în com
pania unor renumiji cardiologi americani, a declarat, în- 
tr-un interviu acordat presei din Washington, că va în

cerca o operație asemănătoare in decurs de o lună

SOFIA 25 — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov, a primit luni după- amiază pe Nicolae Blejan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Ambasadorul român a transmis președintelui Prezidiului Adunării Populare, prezidiului, guvernului și poporului frate bulgar, salutul cordial al Consiliului de Stat, personal al tovarășului președinte Nicolae Ceaușes- cu, al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al poporului român, împreună cu cele mai bune și sincere urări de noi succese în activitatea consacrată prosperității Bulgariei socialiste și bunăstării poporului bulgar. El a arătat că oamenii muncii din România cunosc și se bucură din inimă de remarcabilele succese ale harnicului popor bulgar, în construcția socialistă. După ce a relevat realizările obținute de poporul român, ambasadorul a amintit vechile legături de prietenie, de bună vecinătate, de luptă comună pentru e- liberarea socială și națională între cele două popoare ale noastre.Vizitele reciproce la nivel Înalt —• a spus ambasadorul — numeroasele întîlniri dintre conducătorii de partid și de stat români și bulgari, personal dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, au adus o contribuție deosebită la dezvoltarea prieteniei româno-bulgare și constituie expresia hotărîrii și dorinței celor două partide și țări de a adinei continuu raporturile de colaborare multilaterală, reciproc avantajoase, corespunzător intereselor popoarelor noastre, cauzei socialismului și păcii.în răspunsul său, după ce a mulțumit pentru urările adresate, Gheorghi Traikov a exprimat cele mai bune urări Consiliului de Stat și personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și urări pentru prosperitatea poporu

lui român și pentru noi succese în dezvoltarea multilaterală a României frățești.Alături de toți oamenii muncii din R. P. Bulgaria — a spus vorbitorul — noi ne bucurăm și salutăm succesele remarcabile ale harnicului și talentatului popor român, dobîndite sub conducerea Partidului Comunist Român în construcția socialistă. Republica dv., de a cărei a 20-a aniversare ne despart doar cîteva zile, a înregistrat mari realizări.Prietenia dintre poporul bulgar și român — a spus președintele Prezidiului A- dunării Populare — s-a născut și s-a întărit în lupta comună pentru libertate și independență națională, împotriva cotropitorilor și înrobitorilor străini. Poporul nostru nu va uita niciodată că tn România găseau adăpost revoluționarii și luptătorii bulgari pentru eliberarea națională. Pe cîmpiile de lîngă Grivița, mii de ostași români, împreună cu fii ai poporului rus și luptători din detașamentele da voluntari bulgari și-au vărsat sîngele pentru eliberarea țării noastre de sub jugul greu, turcesc de cinci șecole.în încheiere, Gheorghi Traikov a menționat că vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale Bulgariei și României din ultimul timp, și în special repetatele întîlniri ale tovarășilor Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu sînt o manifestare vie a prieteniei bulgaro-româno și o chezășie în vedere dezvoltării și adîncirii pe mai departe ■ colaborării multilaterale dintre cel» două țări.După prezentarea scrisorilor de acreditare, Gheorghi Traikov și Nicolae Blejan au avut o convorbire cordială. Au asistat I. Bașev și M. Mincev.
★în cursul aceleiași zile, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Sofia, Nicolae Blejan, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

Agitație 
in parlamentul 
sud-coreean

Sub acest titlu, agenția France Presse a trans
mis luni din Seul o știre a corespondentului său 
referitoare la lucrările parlamentului de la Seul.Solid baricadați după birouri și scaune, deputății opoziției din parlamentul sud-coreean ocupă de șase zile tribuna parlamentară pentru a împiedica pe deputății guvernamentali să depună proiectul de buget pe anul 1968. Aceștia din urmă au decis să treacă la o acțiune și pregătesc asaltul definitiv care trebuie să intervină înainte de 29 decembrie, termenul limită pentru depunerea proiectului De la tribuna care le-a fost rezervată ziariștii și fotografii așteaptă declanșarea ostilităților.

(Urmare din pag. I)Finlanda promovează un comerț larg, lipsit de discriminări, cu toate statele, inclusiv cu țările socialiste. Ponderea acestora din urmă în comerțul exterior al Finlandei este de circa 18 la sută. Dar, pentru aproximativ 60 la sută din volumul schimburilor noastre comerciale — ne declara dl. Ake Wihtol, secretar de stat adjunct pentru probleme da comerț exterior — depindem de țările membre ale celor două organisme vest-europene (Piața comună și Asociația europeană a liberului schimb ; din AELS făcînd parte șl Finlanda). Astăzi, aproape toate aceste state trec printr-o perioadă de recesiune economică, ceea ce afectează comerțul finlandez, îndeosebi cel cu produse din lemn și derivatele lui. Dificultățile create de slăbirea cererii externe pot fi apreciate și după faptul că produsele industriei forestiere reprezintă încă 68 la sută din volumul exporturilor. Guvernul finlandez a luat în mai multe rînduri măsuri în vederea favorizării exporturilor unor alte produse industriale decît cele lemnoase, precum și măsuri menite să frîneze consumul populației de bunuri importate. Se apreciază că intrarea Finlandei în AELS 

a avut loc într-un moment cînd unele ramuri industriale, printre care și metalurgia, nu puteau face față concurenței partenerilor din mica zonă a liberului schimb. Astfel, măsurile amintite nu au dat rezultatele scontate. Deficitul balanței comerciale a persistat, atingînd la sfîr- șitul lui 1966 circa 700 milioane de mărci și acest fapt a determinat recent guvernul să devalorizeze marca. Devalorizarea, ne spunea dl. Ele Alenius, al doilea ministru de finanțe — care ne-a acordat un interviu cu puțin timp înainte de adoptarea acestei măsuri — ar constitui o soluție eficientă, dacă ar fi urmată de creșterea exporturilor. Ministrul finlandez nu și-a ascuns însă îndoiala față de o astfel de posibilitate. în schimb, el considera că devalorizarea ar putea determina deplasarea unei părți a veniturilor de la salarlatl la acționari.
Tendințele nefavorabile din domeniul comerțului exterior s-au răsfrînt, firește, asupra economiei finlandeze, care a slăbit cadența în ultimii ani de la 4 la 3, apoi la 2 la sută, iar anul acesta se vorbește de o creștere doar de 1—1,5 la sută. Paralel cu încetinirea activității economice, s-au diminuat și 

încasările statului. Finanțele publice sînt într-o situație destul de grea și bugetul anual, urmat de mai multe bugete complimentare, se află în impas ca și împrumuturile menite să-l acopere, lansate cu dobînzi ridicate, dar dificil subscrise de finlandezi, care sînt înclinați mai degrabă să consume decît să economisească. Lipsa de bani din safeurile publice a întîr- ziat soluționarea unor probleme sociale, fapt de pe urma căruia partidele de dreapta, aflate în opoziție, încearcă să cîștige capital politic. E vorba îndeosebi de problema migrării populației din agricultură în industrie și din nord în sud. Mecanizarea tăierii pădurilor și a agriculturii a creat un surplus de brațe de muncă în aceste sectoare. Micii fermieri care de acum nu mai pot lucra iarna în pădure au venit la oraș, dar aici nu găsesc locuri de muncă. Condițiile grele de viață existente dincolo de Cercul Polar au accentuat excedentul de brațe de muncă.„tn timpul verii avem a- proape 40 000 de șomeri, ne declara dl. Esko Koppanen, directorul unei mari firme de prelucrare a lemnului și vicepreședinte al Partidului conservator. Dacă guvernul nu va lua noi măsuri, numărul șomerilor s-ar putea dubla în timpul iernii".

Un alt reprezentant al opoziției, cu care am stat de vorbă la parlament, a fost dl. Arne Berner, deputat din partea Partidului liberal. După părerea mea — declara acesta — măsurile luate de coaliția guvernamentală nu sînt cele mai bune pentru a rezolva situația critică ce s-a creat. Potrivit ambilor in
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terlocutori, cea mai eficientă măsură ar fi reducerea substanțială a impozitelor pe veniturile firmelor. Firește, dacă am fi prezentat cititorilor de la început această opinie, n-ar fi fost necesar să precizăm care e poziția socială a susținătorilor ei. Este știut, de altfel, că nimic nu e mai ușor decît să critici de pe băncile o- poziției. Tocmai de aceea am căutat să aflăm și o- piniile exprimate de partidele din coaliția guvernamentală.

„Pentru prima dată în 18 ani — ne-a declarat Erkkl Kivlmaki, șef de secție la C.C. al Partidului Comunist din Finlanda — Uniunea democratică a poporului finlandez se află în guvern. Acest fapt, precum și formarea actualului cabinet, a însemnat deschiderea unor noi căi în politica noastră internă și externă. Proporții

le acestei schimbări nu se pot vedea însă ușor, datorită situației economice și politice actuale. S-au ivit unele probleme grele, cum e cea a șomajului". Interlocutorul nostru ne-a vorbit despre propunerile Partidului Comunist și ale Uniunii democratice a poporului finlandez pentru îmbunătățirea situației economice șl despre faptul că unele dintre aceste propuneri au fost primite cu înțelegere de celelalte partide din coaliția guvernamentală. Din convorbirea noastră rezulta că traducerea în viată a multora 

dlntre propunerile comuniștilor se opresc în pragul lipsei de bani de care suferă statul, fapt care a adus, de altfel, toate partidele din coaliția guvernamentală față în față cu marele capital, reprezentat mai ales de partidul conservator. In această situație nu s-a putut evita o ciocnire de interese, care a produs o anumită încorda

re în viata politică finlandeză.Patronatul — după cum a reieșit din convorbirile cu mai mulți parlamentari din rîndurile partidelor care îl reprezintă — afirmă că nu dispune de capital care poate fi investit pentru crearea de noi locuri de muncă , deși este bine cunoscut că toate cheile economiei se află în mîinile a numai 20 de familii de industriași și bancheri.Social-democrații, așa cum a reieșit din discuțiile purtate la sediul P.S.D., consideră că guvernul în- 

tîmpină mal multe greutăți decît se aștepta la început. S-a creat un tablou al unor Instabilități politice datorite intensificării atacurilor conservatorilor. In ce privește colaborarea din sînul coaliției guvernamentale, social-democrații se declară satisfăcuți. O- pinii asemănătoare am în- tîlnit și la Partidul de centru (fost agrarian), numai că linia politică a acestuia este de a colabora atît cu partidele de stînga, cît și cu cele de dreapta.
Dacă în politica internă a Finlandei există tendințe contradictorii, nu același lucru se poate spune atunci cînd este vorba despre politica externă de neutralitate, promovată de președintele Kekkonen, care e susținută de toate partidele. In cercurile politice și diplomatice se manifestă un viu interes față de principalele probleme ale vieții internaționale, în special față de problemele europene.Experiența acumulată între cele două războaie mondiale și după aceea, ne spunea dl. Ratikainen, secretar general al P.S.D., a dovedit că Europa nu poate fi împărțită în blocuri și că istoria continentului nostru este Istoria mai multor națiuni care colaborează între ele. împărțirea Europei în 

blocuri nu este în interesul popoarelor de pe continentul nostru, animate de dorința de a colabora pentru a putea să prospere. Există condiții ca națiunile mici să-și sporească continuu rolul pe arena politică — continua dl. Ratikainen. Finlanda, ca și România. au făcut propuneri de creare pe continentul nostru a unor zone denu- clearizate. Acesta este numai un exemplu de felul în care țările mici pot contribui la întărirea păcii în lume. Europa are nevoie, acum și în viitor. de contribuția fiecărui stat la îmbunătățirea climatului politic, la sigurarea securității europene.Despre aceleași probleme ne-a vorbit și domnul Silvola, secretar general al Partidului de centru. Finlanda și România — ne-a declarat acesta — sînt țări mici și colaborarea dintre aceste state constituie un lucru foarte important. A- vem o atitudine pozitivă față de toate țările. Apreciem politica externă a României ca o contribuție la întărirea păcii în lume. Părerea noastră este că în lumea modernă trebuie găsite cît mai multe forma care să-i apropie pe oameni și nu să-i despartă. Finlanda și România au numeroase puncte de vedere comune. La noi, țara voastră se bucură de foarte multă simpatie.

Știm, a declarat dl. Silvola, că economia României a făcut progrese mari, că se dezvoltă rapid. Există posibilități, încă nestudiate, de a lărgi colaborarea între țările noastre. AveR o industrie constructoare de mașini și sîntem interesați într-o colaborare în a- cest domeniu. De asemenea, echipamentul românesc de cale ferată e de bună calitate, iar noi dorim să electrificăm întreaga rețea a căilor ferate.Domnul Silvola nu a fost singurul care ne-a vorbit despre posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româ- no-finlandeze. O serie de alți oameni politici și de afaceri s-au arătat interesați în lărgirea cooperării economice cu România.Dacă în cele 9 zile cit am stat în Finlanda nu am reușit să cunoaștem toate aspectele vieții ei economice și social-politice, timpul scurt petrecut aici ar fi o scuză. Nimic însă nu ne-ar putea scuza, dacă, încheind aceste rînduri, nu am a- minti de atenția de care ne-am bucurat în această țară. Finlandezii sînt ospitalieri cu orice om care vine în țara lor cu sentimente prietenești și poate că și acest lucru îl aveau în vedere toți acei ce ne-au spus că românii se bucură în Finlanda de multă simpatie.
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