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realizate din activități agricole

ȚĂRANILOR COOPERATORI

blicii Socialiste România, pentru a fi analizat în Comisia economico-finan- ciară, un proiect de lege privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole, elaborat de Consiliul de Miniștri. Totodată, proiectul va fi larg dezbătut în cooperativele agricole și în comune urmînd ca, pe bază . observațiilor și propunerilor ce se vor face, să fie îmbunătățit și supus spre adoptare Marii Adunări Naționale.Precum se știe,. în anii care au trecut de la încheierea cooperativizării, agricultura noastră a progresat continuu. ca urmare a atenției deosebite ce a fost acordată acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale de către partid și guvern, în cadrul programului de dezvoltare multilaterală a patriei. Eforturile principale au fost îndreptate spre întărirea bazei tehnico-materiale, spre asigurarea creșterii producției vegetale și animale, spre îmbunătățirea nivelului de viată al țărănimii și sporirii aportului acesteia la progresul continuu al întregii țări. Cooperativele agricole de producție au beneficiat de un sprijin tot mai mare din partea statului pentru dezvoltarea mc?... canizării și chimizării, extinderea irigațiilor, folosirea unor cantități sporite de semințe de mare productivitate, material săditor și animale de rasă. Cifrele, prin, puterea lor sintetică, oglindesc în modul cel mai convingător amploarea acestor eforturi materiale făcute de stat în ce privește mecanizarea : de la 4 049 tractoare, cite existau în țară înainte de război, la începutul acestui an

te — aproape 64 000 — deservesc, prin întreprinderile de mecanizare a a- griculturii, sectorul agricol cooperatist. De un sprijin substanțial din partea statului au beneficiat și beneficiază cooperativele agricole pentru amenajarea unor suprafețe tot mai mari în vederea irigării. Astfel, în sectorul cooperatist s-a ajuns la circa 350 000 hectare amenajate, urmînd ca în anii următori, conform programului stabilit de partid și guvern, suprafața amenajată să crească considerabil. Cooperativele agricole au primit numai în perioada 1963—1968 credite pe termen lung în valoare de circa 4,2 miliarde lei. în agricultura cooperatistă lucrează un mare număr de specialiști care aduc o prețioasă contribuție la creșterea producției și întărirea economică a cooperativelor.Eforturile depuse de țărănime și sprijinul multilateral primit din partea statului au avut drept rezultat sporirea an de an a producției agricole și, implicit, a puterii economice a cooperativelor agricole. Trebuie menționat, de asemenea, faptul că prin grija statului s-au creat condiții ca unitățile agricole cooperatiste și membrii acestora să-și valorifice în mod avantajos produsele realizate, ceea ce, desigur, reprezintă un important sprijin pentru țărănime. Creșterea producției agricole, valorificarea ei în condiții avantajoase au asigurat cooperativelor a- gricole, membrilor cooperatori, țărănimii în ansamblu, venituri tot mai ridicate, care au determinat îmbunătățirea substanțială a nivelului ei de trai, transformări a-
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nic binefacerile civilizației. O mărturie grăitoare a creșterii bunăstării țărănimii o constituie construirea în ultimii 15 ani a circa 1,2 milioane case din fonduri proprii ale populației rurale. Totodată, nivelul de trai al țărănimii a fost puternic influențat de eforturile sporite făcute de stat pentru îmbunătățirea asistenței sanitare, dezvoltarea învățămîntului și culturii, a rețelei comerciale, electrificării, precum și pentru alte acțiuni social-culturale sau economice în mediul sătesc. Numai în anul 1968 statul a cheltuit de la buget pentru aceste acțiuni peste 5,4 miliarde lei. Dar dacă în perioada de după cooperativizare veniturile țărănimii au crescut an de an, impozitele plătite statului au avut un caracter egalitarist întrucît nu se avea în vedere ca la un venit mic și impozitul să fie redus, iar la un venit mare să se plătească și un impozit corespunzător. Această situație se datorește faptului că actualul sistem de impunere care a fost introdus prin decretul nr., 380 din 1957, prevăzînd aplicarea unui impozit fix pe hectarul de teren indiferent de mărimea veniturilor obținute, nu mai corespunde, întrucît" nu se poate adapta condițiilor existente în prezent în fiecare cooperativă, nu permite diferențierea contribuției țărănimii cooperatiste în funcție de veniturile realizate. Aceasta pentru că, așa cum se cunoaște, deși pe ansamblul cooperativelor a- gricole s-a înregistrat o creștere a veniturilor, există totuși o mare diferențiere între cooperative, mai ales ca urmare a condițiilor naturale și economice diferite pe care le au. Astfel, în unele zone cu teren deosebit de fertil sînt cooperative care, datorită condițiilor în care-și desfășoară activitatea, au posibilitatea realizării unej eficiente mult sporite a mecanizării, chimizării și irigațiilor, au beneficiat de un sprijin considerabil din partea statului și ca urmare obțin producții și venituri mai mari. Cooperativele din alte zone, cum sînt cele de deal, cu condiții mai puțin prielnice, deși au realizat și ele o creștere însemnată față de trecut, au obținut totuși venituri mai mici decît ale cooperativelor din zonele de' șes. Cu toate acestea, conform reglementărilor stabilite în alte condiții în urmă cu 11 ani, și unele și celelalte cooperative au plătit aproape același impozit, ceea ce desigur nu este just, nu este echitabil. De exemplu, în timp ce la cooperativa din Vîlcele, județul Buzău, la un venit de peste 12 milioane lei impozitul plătit a reprezentat abia 0,23 la sută din venit, la cooperativa din Dumitrița, județul Bistrița Năsăud, la un venit de peste 10 ori mai mic pe hectar, impozitul plătit a fost
(Continuare în pag- a IlI-a)
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unor ordine

neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe A. M. Rendel, corespondentul 
diplomatic al ziarului „The Ti-

Cu acest prilej a avut loc s> 
convorbire cordială.

A fost de față George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La Consiliul de Stat a avut loc, 
vineri dimineața, solemnitatea în- 
mînării unor înalte ordine ale Re
publicii Socialiste România.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral 
mân, 
Stat.

La
varășii Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, prof. dr. ing. George Bără- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Institutului 
politehnic din București, prof, dr. 
ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al inginerilor 
și tehnicienilor, și Nicolae Gold- 
berger, director adjunct al Institu
tului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în do

al Partidului Comunist Ro- 
președintele Consiliului de

solemnitate au luat parte to-

meniul învățămîntului, științei, în 
activitatea de stat și obștească, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani, a fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I tovarășului profesor Constan
tin Dinculescu, membru corespon
dent al Academiei, președintele 
Consiliului Național al inginerilor 
și tehnicienilor.

Pentru îndelungată activitate 
revoluționară, cu prilejul împlini
rii vîrstei de 70 de ani, tovarășului 
Gheorghe Velcescu i-a fost acor
dat ordinul „23 August" clasa a 
Il-a.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat călduros pe cei decorați, 
urîndu-le sănătate și viață înde
lungată.

Cei decorați au exprimat mulțu
miri și recunoștință pentru dis
tincțiile conferite, expresie a pre
țuirii pe care partidul și guvernul 
o acordă celor ce și-au pus în
treaga activitate în slujba con
strucției socialiste.

(Agerpres)
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ancheta pedagogică

Activitatea rodnică a școlii reclamă în permanență intervenția cu competență și gîndire creatoare a întregului corp didactic. Am stat de vorbă, pe această temă, cu directori de școli generale și licee, cu cadre didactice. Unanim, ei consideră că acest deziderat se poate realiza prin perfecționarea activității consiliilor profesorale.— Sîntem datori să ne gîndim mai profund la semnificația și rolul consiliului profesoral în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea școlii, în lumina noii Legi a învățămîntului — consideră prof. Ion Dragu, directorul liceului „Ion Neculce" din București. După părerea mea, ca și a altor colegi,acum, cînd școlii i-au fost conferite îndatoriri atît de importante în pregătirea și educarea elevilor, un organism cum este consiliul profesoral este primul chemat să gîndească matur, să hotărască cu deplină responsabilitate asupra problemelor e- sentiale ale procesului instructiv-e- ducativ din respectiva instituție de învătămînt.— Prin activitatea sa creatoare, laborioasă de for colectiv de lucru în școală — relevă în aceeași ordine de idei profesorul emerit Vasile Brîn- zei, directorul liceului „Nicolae Băl- cescu" din Cluj — fiecare consiliu profesoral este chemat să realizeze lărgirea democratismului socialist — principiu pe care partidul și statul nostru îl promovează consecvent în întreaga viață sociala. Practic, a- ceasta înseamnă că sîntem datori să orientăm activitatea consiliilor spre problemele de fond, de îndrumare a activității școlii.Dar cum se transpun în fapt asemenea deziderate ? în genere, este evidentă preocuparea de a analiza problemele de fond ale instrucției 
a educației. Există însă și ex-

cepții. Ca în cazul ce urmează. împreună cu cîteva zeci de învățători și profesori, am participat mai deunăzi la un consiliu profesoral la Liceul nr. 32 din București. Tenia dezbaterii se anunța deosebit de promițătoare : despre munca metodică ; iar chestionarul și bibliografia oferite ca îndrumar cadrelor didactice stabileau premisele prielnice unei rodnice confruntări de păreri. Alegerea temei nu era nici ea întâmplătoare. în școală lucrează multi profesori tineri, absolvenți din acest an și din anii trecuți ai învățămîntului , superior, mai puțin experimentați în activitatea directă la catedră, în plus, chiar și unele cadre didactice cu un stagiu catedră întâmpinămai îndelungat la dificultăți în diversificarea formelor de lucru cu elevii. Deci, o dezbatere de principiu și un schimb de idei și de experiență pedagogică erau deosebit de folositoare majorității celor prezenți, oferind în același timp consiliului în ansamblul său prilejul unei intervenții prompte, eficiente, responsabile în perfecționarea procesului instructiv-educativ. Pentru mai multă operativitate si o stimulare a dezbaterilor, cîteva cadre didactice s-au „înscris" la cu- vînt — cu obligația de a se pregăti — chiar înaintea zilei anunțate pentru ședința consiliului. Contrar așteptărilor însă, discuțiile (cu cîteva excepții) s-au referit îndeosebi la metodica organizării... excursiilor cu elevii! Ca și cum cei de față s-ar fi aflat nu în perioada unor intense preocupări legate de recapitularea materiei predate, de organizarea lucrărilor scrise tri-
Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Mircea CHIRIAC:

Rezonantele creației
9 9muzicale românești

9în primul rînd repuțciția fiecărui muzician și a muzicii românești în întregime trebuie consolidată în- lăuntrul țării. Enescu în plină glorie pe plan internațional ca violonist șl compozitor ținea o neîntreruptă legătură cu țara, concertând, după cele mai mari centre muzicale ale lumii, în cele mai diferite orașe sau târguri din țară. El simțea cu un instinct pe care timpul nu a făcut decît să-1 confirme că adevărata apreciere, dragostea și venerația generațiilor următoare vor veni în primul rînd de la poporul român pe care l-a slujit din toate puterile lui psnă în ultimul ceas al vieții.Pentru popularizarea muzicii românești în țară s-a făcut mult. Concertele simfonice și de cameră, Radiodifuziunea, Electrecor- dul, Editura muzicală au căutat să surprindă, în limitele capacității lor,de
(Continuare în pag. a IV-a)

ce reprezint ge- s-a dedicat aces-înflorirea de as-

Plecarea delegației PAGINA A VI-A
Partidului Socialist Italian

al Unității Proletare

Boliviei
CORESPONDENTA DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

„ETHOSUL" NAȚIONAL—CONDIȚIA 
ORIGINALITĂȚII MUZICII NOASTREtoti muzicienii noștri din trecut era spiritul de totală dăruire, pasiunea pentru muzică, dorința de a fi cît mai de folos marilor mase de ascultători printr-o tematică legată de trecutul poporului nostru si de intonațiile cîntecului popular. Este de la sine înțeles că

Trăim un moment deosebit de interesant și semnificativ în dezvoltarea școlii muzicale românești. Activează astăzi în muzica noastră reprezentanți ai mai multor generații pătrunși de dorința de a contribui cu tot ce au mai bun la consolidarea prestigiului ________ _____muzicii românești; Sînt încă muzica altădată • însemna la masa lor de lucru cîtiva din marii ctitori ai muzicii simfonice românești ca Mihail Jora, D. Cuclin. Marțian Negrea, Sabin Drăgoi, Mihail Andricu. care alături de George Enescu au pus bazele simfonismului la noi dînd viată simfoniei si concertului, baletului și o- perei românești, muzicii cameră etc.Ceea ce caracteriza

sacrificiu, că nici unul dintre compozitorii dinainte nici nu îndrăznea să viseze la sprijinul pe care artiștii noștri l-au obtinut în anii socialismului și care a dat mișcării muzicale românești avîntul și tăzi.Ca unul neratia ce tei chemări a muzicii românești în preajma celui de-al

doilea război mondial, adică într-o vreme cînd oficialitatea burgheză de la noi nu acorda nici un sprijin acestei activități, exemplul personal al maeștrilor noștri a constituit pentru mine și pentru cei mai multi din generația mea un îndemn pe care mă străduiesc să-l transmit astăzi studenților noi, o dată cu respectul și dragostea pentru dascălii noștri de altădată. Muzicienii noștri din generațiile mai tinere, continuînd însușirea celor mai noi tehnici de compoziție, stăpî- nesc bine astăzi o mare varietate de mijloace de expresie care dau diversitatea ce caracterizează creația noastră actuală.Numai sinteza îritre acel „ethos" al spiritului românesc și mijloacele de creație contemporane poate oferi posibilitatea gîndirii și simțirii muzicale românești să cîștige un loc de cinste în circulația valorilor naționale și universale. A ignora acest adevăr fundamental înseamnă a aluneca în epigonism, în

imitația servilă a unor curente care nu au nimic comun cu sensibilitatea noastră și a realiza lucrări care nu trebuie nimănui nici aici în țară și nici peste hotare, unde întotdeauna originalele care au servit ca model se vor bucura de apreciere și nicidecum copiile lor.Trebuie să spunem că există un interes crescînd peste hotare față de muzica românească, iar prețuirea care i se acordă în ultima vreme s-a dovedit și în premierea unor lucrări ale compozitorilor noștri la diverse concursuri de compoziție din străinătate. Gred că pot să -afirm că nu există nici una din a- ceste lucrări care să nu poarte la un înalt nivel trăsăturile esențiale ale a- celei sinteze de care vorbeam mai sus. Cei pe care nu-i interesează opinia publicului românesc își fac iluzia că ar putea deveni compozitori universali dacă au avut sau ar avea prilejul de a fi cîntați peste hotare.

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, formată din tovarășii Tullio Vecchietti, secretar general al P.S.I.U.P., și Pino Taglia- zucchi, membru al Comitetului Central, șeful secției externe a C.C. al P.S.I.U.P., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C. C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
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încercați să vă imaginați că tramvaiele, troleibuzele, autobuzele ar sosi în stații cu regularitate în deplină concordantă cu graficele de circulație, că frecventa lor ar fi astfel stabilită îneît. capacitatea admisă să nu le fie niciodată depășită, că personalul ar fi de o politețe exemplară, iar publicul călător și-ar cheltui e- nergia trimițînd Direcției generale I.T.B. scrisori de recunoștință. Cu alte cuvinte, că rețeaua transportului în comun din municipiul București ar funcționa ca un ceasornic. Deocamdată însă o asemenea imagine e de domeniul viitorului, înainte de a vorbi despre eforturile ce se fac pentru realizarea unei organizări cît mai bune, ne vom referi chiar la situațiile întocmite de Direcția generală I.T.B. La 29 noiembrie s-au înregistrat 4129 minute întârzieri la ieșirea din garaj, alte peste 9000 de minute de imobilizare a mijloacelor de transport din cauza defecțiunilor tehnice. Zilnic, o zecime din numărul total al mijloace-

lor de transport zac în de- pouri datorită întîrzierilor sau defecțiunilor. Numărul de minute irosite astfel în primul semestru al anului se ridică la cîteva milioane. în orele de vîrf, capacitatea existentă este suprasolicitată.Desigur datele statistice expuse aici ar putea fi exprimate mult mai plastic făcînd, de exemplu, apel la imagini binecunoscute : cetățeanul ce așteaptă zadarnic în stație, troleibuzul supraaglomerat. întârzierile la locul de muncă ș.a.m.d. De altfel, avatarurile transportului în comun nu se rezumă la orele de vîrf sau la neritmicitatea circulației. Mai sînt de reținut întreținerea necorespunzătoare a unor mijloace de transport, neglijenta cu care este menținută curățenia. o pe care le mai întâmpină publicul prezenta refugiilor, neaplicarea unor reguli bine statornicite în privința urcării și coborîrii sau nocivitățile pe care u- nele mijloace de transport

serie de neplăcericălător. între care nesatisfăcătoare a

învechite le produc în viata orașului — zgomot, fum, vibrații.Există, firește, și trasee pe care circulația se desfășoară mulțumitor, după cum în rîndul personalului există numeroși oameni conștiincioși și corecți în relațiile cu publicul. De altfel, în ultimul timp, este vădită preocuparea conducerii I.T.B. pentru îmbunătățirea condițiilor de transport, pentru realizarea unei bune deserviri a călătorilor. A fost pus la punct un sistem rapid de supraveghere și control, care’ remediază „din mers" perturbațiile ivite. Eficienta acestui corp de control — dotat cu mijloace dintre cele mai moderne — ar putea fi însă mult sporită, prezenta lui pe rețea ar trebui să contribuie mai o- perativ la semnalarea și depășirea unor situații critice. Pe de altă parte, prin eforturi materiale și organizatorice, ca și prin selecționarea unui personal e- nergic și bine instruit, perioada de intervenție și înlăturarea unor avarii s-a

redus de la cîteva ore, la 10—15 minute. în același timp, capacitatea de transport a sporit considerabil, în acest an, numai parcul de mașini a crescut cu peste 200 de autobuze.Sînt însă cîteva direcții către care I.T.B. ar trebui să-și orienteze eforturile cu atenție sporită. Pentru a asigura folosirea integrală. în orele de vîrf, a parcului existent ar trebui remediate neajunsurile actuale în privința asigurării personalului. în ultimii ani a fost o prea mare fluctuație de cadre. La ora actuală, numărul șoferilor este mai mic decît cel necesar. După cum am fost asigurați de către conducerea I.T.B., situația ar putea fi mult îmbunătățită dacă s-ar crea posibilitatea instruirii unor șoferi în școli proprii. Propuneri în acest sens au existat, dar avizarea lor, tărăgănată timp de 5 ani, a intervenit abia acum o lună.Unul dintre dezideratele majore ale transportului în comun bucureștean îl constituie modernizarea sa. Cu

un număr de ani în urmă căpătase o largă răspîn- dire ideea că tramvaiul ar fi un mijloc demodat și a existat tendința ca el să fie înlocuit cu troleibuzul. Orientările existente la ora actuală pe plan mondial atestă că o asemenea tendință este valabilă numai în cazuri absolut particulare. Dimpotrivă, s-a dovedit că utilizarea troleibuzului este limitată șl în descreștere. Este semnificativ faptul că ponderea tramvaielor în transportul în comun în marile orașe europene este în jur de 70 la sută (acolo unde nu există metrou), în vreme ce aceea a troleibuzului nu e decît de 2—5 la sută. Așa stînd lucrurile, scoaterea din fabricație a tramvaielor, care s-a produs la noi în ultimii ani, pare de-a dreptul inexplicabilă. în prezent, la Atelierele Centrale I.T.B. se fac eforturi
Arh. Gh. SASARMAN 
Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Antarctica, gigantul continent înghețat (13 milioane kilometri pă- trati), ostil vieții și activității o- mului, oferă totuși exemplul unei colaborări fructuoase între oameni aparținînd unor țări și sisteme diferite. Acolo unde termometrul coboară la —45° iarna, iar „vara" nu trece de punctul zero, lucrează cîteva mii de bărbați Ia bazele științifice și meteorologice instalate pe gheată. Este o „populație flotantă", căci nici o expediție nu rămîne mai mult de 15 luni în acest imneriu al ghețurilor, se schimbă mereu una pe alta. Continentul cu floră aproape inexistentă și faună unică, domeniul focilor, al pinguinilor imperiali, otariilor și elefanților marini, ne evocă o întreagă literatură a expedițiilor temerare întreprinse spre Polul sud . Anul geografic internațional (1957—1958) a marcat o cotitură în istoria austerului continent. Expedițiile întreprinse de diferite țări au scos în evidentă valoarea neprețuită a Antarcticii pentru cercetarea științifică mondială, demonstrînd că se pot obține rezultate foarte importante datorită cooperării științifice. De atunci s-au instalat aici mai multe baze științifice. Numeroși sa- vanți au relevat că poziția Antarcticii oferă avantaje incomparabile pentru cercetarea și studierea fenomenelor solare, magnetismului terestru, păturilor superioare ale atmosferei.Recent la Paris a avut loc cea de-a cincea reuniune consultativă a Tratatului asupra Antarcticii, care, semnat la Washington la 1 decembrie 1959 de către 12 state (Anglia, Argentina. Australia. Belgia, Chile. Franța. Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, Republica Sud-Afri- cană, S.U.A., U.R.S.S.), a consfințit. pentru prima oară în istorie, transformarea unui întreg continent într-o zonă a păcii. Participantii la reuniune nu au avut decît să se
(Continuare în pag. a VIII-a)
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DUPĂ ALEGERI

Promptitudine în aplicarea 
măsurilor stabilite

INTEGRAREA
/

Bună ar fi odescindere!
Sîntem informați că la „Talcio

cul" din fiecare luni, de la Plo
iești, se fac adevărate afaceri cu 
autoturisme de tot felul. N-ar fi 
nimic, cetățeanul e liber să cum
pere sau să vîndă. Altul e baiul. 
Se fac afaceri (citiți speculă) cu 
mașinile cumpărate de la stat — 
și aici e aici I Dacă a cumpărat-o 
și o vinde, înseamnă că n-a avut 
nevoie de mașină. Dacă avea ne
voie și totuși o dă — înseamnă 
că mai mult îl tentează banii care 
sînt „ochiul dracului". Oricum ar 
da-o, tot prost iese. Cine sînt a- 
ceste cinstite fețe care jecmănesc 
și statul și cumpărătorul ? Nu co

lor ne interesează, ci a- 
oneroase.Urmările„trocului"

Cu cîteva luni în urmă, șeful 
serviciului aprovizionare de la 
Antrepozitul Frigorific Bacău, 
Virgil Demisa, a fost prins încer- 
cînd să sustragă carne și alte pro
duse. lntrucît atunci i s-a arătat 
o nesperată (de el) îngăduință, 
a gîndit că ulciorul mai poate 
merge la apă. Împreună cu alți 
doi salariați a mai furat o dată 
carne, cu care a organizat un 
troc. S-au dus la restaurantul 
„Bistrița" yi au cerut în schimb 
fripturi și sticle cu vin. Cînd 
urma să treacă la cafele — hop 
și organele de miliție. Le-au luat 
caimacul, după care li s-a servit 
cafeaua în altă parte. La o „gaz
dă" sigură și într-o societate po
trivită.„Absolut din

Eficiența adunărilor pentru dări de seamă și alegeri e determinată, după cum se știe, nu doar de nivelul dezbaterilor sau de numărul vorbitorilor, ci de promptitudinea cu care se trece la aplicarea ho- tărîrilor adoptate. Pentru că, ori- cît de judicios ar fi elaborate planurile de măsuri, ele vor rămîne simple documente de arhivă, atîta vreme cît nu li se insuflă vitalitatea acțiunii concrete.Așadar, cît de repede și cum au demarat organizațiile de partid după adunările de dări de seamă șl a- legeri ?— Am pornit, practic, la lucru printr-o delimitare precisă a sarcinilor fiecărui membru al biroului, detaliind astfel obiectivele mari cuprinse în hotărîre, ne-a spus tov. Nicolae Ciucașu. secretarul organizației de bază din secția meca- nică-montaj a Șantierului naval Galați.Intrunlndu-se imediat după alegeri, biroul organizației de bază a deliberat asupra termenelor în care urmau să fie realizate anumite măsuri, dar mai cu seamă asupra metodologiei de lucru. Predilecția u- nor membri ai biroului pentru soluționarea tuturor problemelor prin și în adunări generale a fost respinsă, identifieîndu-se mijloace mai eficace și mai operative. Am căutat să aflu ce s-a întreprins efectiv pentru înfăptuirea prevederilor hotărîrii adunării de alegeri. Iată, una dintre ele vizează contribuția comuniștilor la ridicarea calității lucrărilor. Desigur, un obiectiv cu permanență indiscutabilă dar care, în contextul respectiv, trece pe primul plan al preocupărilor organizației de bază. Biroul și-a pus întrebarea : asupra căror resoarte să acționăm cu precădere pentru a realiza o contribuție mai eficientă a organizației ? în secție lucrează multi tineri, unii recent angajați, care n-au izbutit să se integreze încă în colectiv, să se acomodeze cu disciplina muncii. Biroul a hotărît ca doi dintre membrii săi. dispeceri de calitate, să detecteze pe flux cauzele acestor abateri, să-i ajute practic pe tineri să depășească, greutățile începutului. Alți doi membri ai biroului au primit sarcina să sprijine organizația de U.T.C. în crearea unei opinii de masă combative împotriva celor certați cu disciplina. Totodată, s-a pus accentul pe creșterea forței de mobilizare a exemplului personal al membrilor de partid în îmbunătățirea parametrilor de calitate.

O asemenea acțiune, prin o- perativitate și orientare judicioasă, contrastează cu manifestările de espectativă și imobilism care tind să reducă hotărîrile adunărilor de alegeri la condiția de piese de arhivă. Surprinde faptul că în aceeași întreprindere — S.N.G. — sînt birouri ale organizațiilor de bază care n-au întreprins nimic de la alegerea lor. Biroul organizației de bază de la secția ajustaj, de pildă, s-a limitat să stabilească ordinea de zi a adunării generale lunare și să întocmească o listă de sarcini, de fapt o copie fidelă a obiectivelor stabilite în hotărîrea adunării de alegeri, fără nici un efort de a le concretiza.— Pînă acum n-am primit instrucțiuni de la comitetul municipal de partid — încearcă o explicație tov. Dumitru Holca. secretarul biroului organizației de bază.

O inexplicabilă pasivitate se constată și în activitatea biroului organizației de bază din cadrul D.S.A.P.C. Galați, care de la adunarea de alegeri din 30 octombrie abia a izbutit să repartizeze răspunderile între membrii săi. Apare de altfel nemotivat și faptul că instructorul comitetului municipal de partid nu a intervenit pentru a urni lucrurile din loc.— Lipsa unor acțiuni ferme din partea biroului organizației de bază o resimțim, în primul rînd, noi, constructorii, principalul beneficiar al D.S.A.P.C., a subliniat tov. Constantin Botez, secretarul comitetului de partid de la Grupul nr. 1 de șantiere constructii-montaj.Există însă și situații de altă natură. Unele planuri și acțiuni germinează anevoios întrucît eforturile birourilor organizațiilor de bază nu sînt orientate spre soluționarea sar-
.viața de

S-au cunoscut (vezi titlul) la un 
spital unde C.O. (salariat la I.D.G. 
București) era în vizită la o cum
nată. E. S. venise yi ea în vizită 
la o rudă. Și iată așa s-a născut 
o dragoste puternică. Bărbatul (de 
37 de ani I) a mai văzut-o odată 
pe juna de 18 ani yi... s-a căsă
torit. Și au trăit ei așa fericiți 
cîteva zile, după care a început 
reversul lunii (neterminate) de 
miere. Dumneaei, devenită peste 
noapte bucureșteancă, se vroia... 
elegantă. Soțul, care manevra 
banii întreprinderii, n-a vrut să 
se întindă mai mult decît îi este 
plapuma. Fapt pentru care Co- 
sînzeana a dispărut de la domi
ciliu. Regretele tardive eviden
țiază din ambele părți cunoaște
rea superficială. De unde se vede 
că graba strică... mariajul. Ca în 
cazul de față. (Și ca în cite al-, 
tele I)

□ □ 0 0 0

Dintepentru dinți
Avea patru condamnări pentru 

diverse delicte penale. Conside
rînd că nu-i de-ajuns, medicul Gh. 
Ghioseaoa de la cabinetul stoma
tologic al policlinicii sectorului 2 
(municipiul București) a pretins 
unei paciente suma de 2 100 lei 
pentru o lucrare dentară, execu
tată, fără a fi înregistrată. De ce 
n-am recunoaște: domnul doctor, 
cu „bogate" antecedente penale, 
a vrut să-și întregească palmare
sul. Ținînâu-se seama de trecutul 
yi „experiența" lui, certificatul ce 
i se va oferi — parafat și semnat 
— va avea ca bază acel articol 
din Codul penal care pedepsește nedreapta luare.
aceasta, însă, ceea ce va primi va 
fi pe bază de foarte dreaptă luare. Adică, așa cum scrie la 
carte I

care pedepsește 
(Sic I) De data

O gîscă

Modernizarea unităților de desfacere — care se află în preocuparea organelor comerciale — este menită să ducă la sporirea rentabilității unităților, concomitent cu promovarea formelor lesnicioase de vînzare. A- ceste criterii fac din modernizare o pîrghie importantă pentru extinderea posibilităților de desfacere în cadrul bazei tehnico- materiale existente, acțiunea avînd atît un caracter economic, cît și unul social- cetătenesc. Ca atare, ea trebuie precedată, în toate cazurile, de un calcul economic care să justifice realizarea amenajărilor și- a volumului de investiții ce se preconizează, evitîndu- se modernizările de dragul „înfrumusețării", ce nu asigură eficienta scontată ; totodată, acțiunea trebuie precedată și de o asemenea organizare care să permită efectuarea lucrărilor în termenele stabilite și, în general. într-un răstimp cît mai scurt.Din păcate, exemplele care ne stau la dispoziție arată că. de multe ori, criteriile amintite sînt în bună măsură trecute cu vederea, consecințele răs- frîngîndu-se negativ asupra activității comerciale și de deservire. Bunăoară, organele comerciale locale din orașul Alba Iulia au luat în considerare modernizarea unei clădiri care stătea nefolosită de multi ani. S-a preconizat înființarea aici a unei unităti de prezentare a mobilei si a articolelor de interior (perdele. lustre, etc.) magazin care. în condițiile dezvoltării continue a construcției de locuințe. în oraș, prezintă un interes deosebit pentru cumpărători. Pînă aici toate bune, numai că lucrările sînt tărăgănate.
(Urmare din pag. I)

Despre miei sau viței cu 5 pi
cioare s-a mai auzit. Dar despre 
gîște care să aibă mai mult de 
două picioare, noi unii n-am mai 
auzit I Pînă ieri, cînd ne-a sosit 
această corespondență. Zilele tre
cute, cetățeanul R. K. din Odor- 
hei a cumpărat de la „Alimen
tara" din localitate, o gîscă con
gelată yi frumos împachetată în 
hîrtie de celofan. Desfăcînd pa
chetul a constatat că gîsca avea 
nu mai puțin de 5 picioare. Pe 
pachet scria : „l.l.S. Salonta. Ca
litatea a 11-a. Seria C/6". Dacă 
Kele de calitatea a doua au 5

? — cîte vor fi avînd cele de 
calitatea a treia ? Dar, mă rog, 
asta-i altă gîscă I

Rubricâ redactată de
Ștefan Z1DARIȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
* “II

cu . .
„Scînteii'

Inerția se camuflează în asemenea cazuri sub forma așteptării „disciplinate" a instruirii ce urmează a fi efectuată de comitetul municipal.Trebuie arătat, totodată, că uneori caracterul tehnicist al prevederilor unor hotărîri poate frîna și cele mai bune intenții ale birourilor organizațiilor de bază. Este cazul unor hotărîri care prevăd... să se urgenteze lucrările la comenzile x, y, z pentru lansarea la apă, să se întărească controlul interfazic etc. Firește, aplicarea lor nu poate duce decît la substituirea conducerii administrative. la preluarea atribuțiilor acestora.— Intr-adevăr, o asemenea hotărîre care-și propune obiective ce nu pot fi incluse, nici cu cea mai mare bunăvoință. în sfera atribuțiilor specifice organizațiilor de partid, este pur și simplu o anomalie, a apreciat ing. Traian Pru- teanu, secretarul comitetului de partid de la Șantierul Naval.Evident ! Totuși, asemenea anomalii puteau fi evitate dacă tovarășii din comitetul de partid ar fi asigurat o îndrumare competentă a desfășurării adunărilor de a- legeri.

cinllor esențiale în condițiile date. Despre efectele unor asemenea discordanțe între preocupările organizației și probleniele-cheie aflate în fața unității respective ne-a vorbit tov. George Constantin, secretar al Comitetului municipal de partid Galati.— La un moment dat, biroul organizației de bază de la șantierul 702, relatează interlocutorul, și-a propus să pună în dezbaterea comuniștilor activitatea organizației U.T.C. Dat fiind însă numărul foarte mic de uteciști de pe șantierul respectiv, discutarea unei asemenea „probleme" în adunarea generală de partid nu putea avea decît un caracter formal. Și în timp ce se propunea discutarea acestei false probleme, șantierul înregistra rămîneri în urmă la construcția blocurilor de locuințe. Intervenția biroului comitetului municipal a ajutat organizația să-și revadă programul de activitate, concentrîndu-ș! atenția spre ceea ce este esențial, determinant în etapa respectivă, pentru asigurarea bunului mers ai activității.Asemenea exemple scot în evidentă necesitatea ca preocuparea îndreptățită pentru înfăptuirea ho-

tărîrilor adunărilor de alegeri, ale planurilor de măsuri ale birourilor organizațiilor de bază, să nu ducă la încorsetarea initiative! acestora, ci să se tină seama că ele reprezintă jaloane ale orientării de perspectivă, care trebuie completate și adaptate în funcție de noile condiții.Pe de altă parte, nu orice problemă dezbătută în adunarea de partid trebuie să ducă la includerea unor prevederi concrete în planul de măsuri. La adunarea de alegeri a secției prelucrări mecanice a uzinei „Timpuri Noi" din București, biroul organizației a fost criticat pentru caracterul sporadic, intermitent al controlului exercitat asupra conducerii tehnice, ceea ce a făcut ca multe propuneri să ră- mînă simple consemnări în procese verbale.— Hotărîrea adunării putea să Includă, printre prevederile ei, și intensificarea controlului — ne-a spus tov. Constantin Stanciu. secretarul organizației de partid. întrucît însă exercitarea controlului de partid este o obligație statutară nu ar fi avut nici un rost să o consemnăm ca o „descoperire" originală în schimb, am trecut efectiv la îndeplinirea sarcinilor ce n» reveneau în acest domeniu.Intr-adevăr, imediat după alegeri, biroul a făcut un „inventar" ai propunerilor. A analizat ce posibilități de soluționare există la nivelul secției, iar cele care depășeau atribuțiile acesteia au fost înaintate comitetului de direcție. Cu ajutorul conducerii secției s-a trecut la organizarea practică a înfăptuirii lor. Zi de zi, spre satisfacția întregului colectiv, căpătau materializare propuneri prețioase ; in felul acesta, căpătînd convingerea că părerile, propunerile lor se bucură de atenție, s-a intensificat participarea muncitorilor la solutionarea problemelor a- flate în fata colectivului secției.Manifestînd spirit de răspundere 
șl inițiativă în orientarea întregii lor activități, combătînd tendințele de așteptare pasivă a tot felul de indicații pentru probleme care se cer rezolvate fără întîrziere, birourile organizațiilor de bază trebuie să treacă neîntîrziat la aplicarea hotărîrilor adunărilor de alegeri.

B ® 0 ® @
; . ’ .i r,-Altebrl, există încercări de modernizare care conțin elemente de natură să încarce volumul lucrărilor fără vreo justificare economică.Dar aspectul cel mai frecvent este acela al prelungirii peste măsură a lu-

0 m O

prinderl fiind în stadiul de „întîlnirl pentru conciliere". Pentru a ne reprezenta mai bine consecințele unei atari întîrzleri, este suficient să arătăm că magazinul respectiv realiza o vînzare medie de cca. 10 000 lei pe zi. iar desfa-
cerea medie pe un m.p. sală de vînzare era cu cca. 95 la sută mai mare decît media vînzărilor înregistrate pe tară în magazinele similare. O socoteală simplă arată că în cele peste 170 zile de cînd magazinul stă închis. între-

Adela DAVIDESCU

crărilor de modernizare. Se știe, de exemplu, că rețeaua de desfacere cu amănuntul din centrul principal al Bucureștiului este deficitară sub raportul suprafețelor comerciale, fiind la ora actuală suprasolicitată. In aceste condiții este nepermis ca diversele renovări să scoată timp îndelungat din circuitul comercial magazine importante. Astfel, magazinul din bd. Băl- cescu 3—5, stă închis de la 17 iunie. Stăruințele beneficiarului pe lîngă întreprinderea de construcții și reparații nr. 4 nu au avut ecou. Nici acuma — după trecerea atîtor luni și după depășirea termenului și așa îndelungat. de 10 octombrie, stabilit pentru redeschiderea unității — măsura legală privind aplicarea penalităților pentru neexecutarea la timp a lucrării nu a fost luată încă, cele două între- Așa se prezintă consumatorilor, după 9 luni de la în
chiderea pentru renovare, bufetul expres din Calea 

Victoriei 31 Foto : M. Andreescu

prinderea a pierdut un beneficiu net de cca 120 000 lei, ceea ce nu poate fi lipsit de importantă pentru o organizație economică.O situație similară prezintă modernizarea bufetului expres din Calea Victoriei nr. 31, închis de la 20 martie și care urmează a fi redat circuitului comercial la... 31 martie anul viitor ! In acest caz. punerea la dispoziție cu întîrziere a amplasamentului liber integral de către beneficiarul investiției (T.A.P.L.- București) a condus nemijlocit la încetinirea ritmului de lucru si la prelungirea duratei de modernizare (lucrarea este executată de întreprinderea de construcții București). Este oare admisibil ca o unitate de desfacere cu un vad format (circa 2 500 client! zilnic), care înregistra o rentabilitate de peste 250 000 lei anual, să fie scoasă din circuitul comercial pe o perioadă atît de îndelungată ?Aceasta pune în discuție oportunitatea înființării unei întreprinderi care, prin profilul și încadrarea el. să răspundă de întreaga categorie de astfel de lucrări. Propunerea ar fi realizabilă pe calea comasării actualelor nuclee de întreținere și reparații existente în cele peste 20 de organizații și întreprinderi comerciale cu amănuntul din Capitală, nuclee care însumează sute de lucrători (tîmplari. zidari, zugravi-vopsitori. e- lectricieni. tinichigii, etc.) și care execută în prezent dispersat lucrări de întreținere si amenajări gospodărești în cadrul fiecărei organizații și întreprinderi comerciale.
tiviu CANTOR
Economist în Ministerul 
Comerțului Interior

întregul corp medlco-sanltar din patria noastră a primit cu multă satisfacție larga dezbatere și hotărîrile luate în recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea organizării rețelei sanitare și îmbunătățirea asistenței medicale în Republica Socialistă România.în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la această plenară, pe lingă îndreptățite cuvinte de atitudine critică au fost formulate și înalte aprecieri față de școala medicală românească și de străluciți! ei reprezentanți ce au făcut cunoscută gîn- direa medicală românească pînă departe dincolo de hotarele patriei. A- ceștl minunați oameni au fost creatori și, în același timp, discipoli ai școlii medicale românești. Ei s-ail format, au creat și s-au consacrat în institutele, clinicile și spitalele noastre. Aceste instituții, pepiniere nedezmințite ale unei întregi pleiade de oameni de știință, noi le-am moștenit, iar actuala orînduire socialistă le-a dat o extindere și o amploare nemaiîntîlnite.Școala elementară a viitorului medic de spital a constituit-o, în centrele universitare, „externatul în medicină". Este primul grad de u- cenicie medicală șl, acolo unde este posibil, este bine și merită să fie menținut și extins. „Internatul", treaptă superioară a formării viitorului medic de spital, reprezintă acea etapă în care se dezvoltă și se cristalizează viitoarea personalitate a clinicianului. în ce! patru ani de muncă de calfă, internul pune piatra ce reprezintă cheia de boltă a viitoarei sale cariere spitalicești. Internatul a fost școala din care s-au ridicat, fără excepție, cele mai reprezentative figuri ale clinicii medicale românești. De aceea, socotesc că a- ceastă școală de bază a omului de spital trebuie menținută și întărită.Concursul de secundariat a reprezentat și va continua să reprezinte principala cotitură în viața tînăru- lui medic dornic să se specializeze într-una din ramurile profesiunii alese. Nu știu în ce măsură secun- dariatul își are aceeași importantă în celelalte specialități medicale, dar în chirurgie nu se poate concepe formarea viitorului operator fără temeinica lui pregătire teoretică, dar mai1 ales practică din timpul secun- dariatului. Fiind principalul colaborator al profesorului sau al medicului primar, secundîndu-1 pe maestru în cele mal importante și dificile intervenții chirurgicale, tînărul chirurg „își face mîna“, începe să gîn- dească chirurgical. își însușește tehnica și tactica operatorie, execută el însuși intervenții din ce în ce mal complexe. Secundariatul este și va rămîne „învățămîntul superior" al chirurgului.Secundariatul are o durată fixă : de 4 ani. Și așa trebuie să ră- mînă și în viitor. Dar după expirarea acestui stagiu, ce se va întîmpla cu foștii secundari ? Pînă acum. Ministerul Sănătății acorda, pe bază de examen, titlul de „medic specialist". Mărturisesc că nu am fost niciodată bine lămurit ce înseamnă această titulatură și nu sînt sigur dacă mai există o categorie asemănătoare în Ierarhia spitalicească a țărilor cu veche tradiție de organizare sanitară. După „secundariat" trebuie să urmeze, în mod firesc, „primariatul". După părerea noastră, această titulatură de „medic specialist" nu-și mai are rostul în viitoarea nomenclatură a Ministerului Sănătății. Fostul secundar trebuie să se prezinte la examenul de primariat. Dar care este forul medical chemat să acorde acest înalt titlu de medic primar 7 Pînă acum, numai Ministerul Sănătății organiza din cînd în cînd, și în general foarte rar, aceste concursuri pe centre universitare. Toți medicii primari de astăzi am trecut prin furcile caudine ale concursurilor și nu putem afirma că nu s-a făcut bine așa cum s-a făcut. Procedura, totuși, a acestor concursuri era deosebit de greoaie. Trebuia așteptat ca un post de medic primar să devină vacant prin decesul sau pensionarea unui titular. Trebuia așteptat să se strîngă un număr apreciabil de asemenea posturi ca ministerul să decidă tinerea concursului de primariat. Concursul se ținea, dar numărul locurilor vacante fiind limitat, ele se ocupau numai de cei reușiți cu mediile cele mai mari și în ordinea clasificării. Ce se întîmpla însă cu cei ce, deși obținuseră medii bune, nu reușiseră să se încadreze în acel număr limitat de locuri? Rămî- neau pe dinafară și trebuiau să aș

puncte de vedere

tepte iar un timp îndelungat pînă la publicarea unul nou concurs. Unde lucrau ei în acest răstimp ? Rămî- neau mai departe aceiași „medici specialiști". .Pentru simplificarea a-, cestel proceduri de promovare și ierarhizare a unui personal deja format, propunem ministerului următoarea formulă :în Studiul Ministerului Sănătății, la capitolul „Probleme de organizare și conducere a ocrotirii sănătății", se spune : Folosind experiența pozitivă din trecut, s-a propus înființarea Consiliului Sanitar Superior, organ consultativ al ministerului care să analizeze periodic principalele aspecte de sănătate și să ajute la stabilirea măsurilor necesare. Credem că este o măsură foarte binevenită și propunem ca formula să fie aplicată șl la nivelul județelor. Cu alte cuvinte, sugerăm înființarea „Consiliilor sanitare județene", organe consultative ale direcțiilor sanitare respective. Printre importantele sarcini ale acestor consilii, credem că s-ar putea include și aceea ca, din 4 in 4 ani, să țină examene de primariat pentru foștii secundari din județul respectiv. Comisiile formate din cele mai calificate cadre de specialitate să aibă în frunte un reprezentant al I.M.F.-ului cel mai apropiat. A- cest examen să nu conțină probe teoretice sau clinice, ci să se țină pe bază de cerere personală, la care să atașate certificate de titlurile ob-' ținute în trecut, de activitate științifică și mai ales de activitate practică profesională în specialitatea în care vrea să obțină titlul de medie primar. Considerînd însă că această treaptă — ultimă din cariera medicală — presupune asumarea unor mari răspunderi și o îndelungată și rodnică activitate profesională, o adevărată maturizare profesională, credem că ar fi util ca această titulatură să se acorde pe grade sau ranguri succesive : medic primar de gradul sau de rangul III, medic primar de rangul II șl, în fine, medic primar de rangul I, categorie din care să fia recrutați și șefii de secție. Examenele de trecere de la o categorie la alta, bazate pe aceleași criterii de activitate, să se țină tot din 4 în 4 ani, să se facă o’ diferențiere de salarizarea dar. să nu presupună schimbarea locului de muncă din secțiile de spital sau policlinică.Să trecem acum Ia personalul mediu din spitale. Nu cunoaștem intențiile Ministerului Sănătății cu privire la împărțirea și pe viitor a personalului mediu în asistente și surori. Indiferent însă de categorisirea lor/ credem că. și pe viitor, în schemd unei secții cu minimum 50 de paturiți trebuie să fie prevăzut postul de asistentă sau soră șefă, care să fie coordonatoarea activității întregului colectiv de asistente și surori din secție. Fiind convinși că supravegherea îndeaproape a aplicării tratamentului curent al bolnavilor trebuie să fie atribuția principală a sorei șefe, pentru degrevarea ei de alte multiple sarcini ce-i revin în prezent, propunem ca ea să fie ajutată de o „gospodină medicală", care să se ocupe exclusiv de curățenia secției. de asigurarea la timp a schimburilor de pat. de tot inventarul moale și, eventual, și de alimentarea la timp și corectă a bolnavilor. Știm că acest lucru este de pe acum în vederile ministerului și a și fost a- plicată în unele spitale, dar nu peste tot. Propunem generalizarea acestei funcții în toate secțiile, de spital cu un minimum de 50 paturi.Mai este o problemă destul de spinoasă și totuși bine cunoscută de minister, dar care nu a primit pînă în prezent o soluționare oficială. Este problema scriptelor din spitale. Știm că ministerul s-a străduit să simplifice și să restrîngă la minimum partea scriptică a activității noastre. A rămas totuși un volum destul de a- preciabil de forme scrise, la care nu se poate renunța fără a prejudicia bunul mers și evidența activității unei secții. Experiența arată că, și în momentul de fată, medicul pierde cu scrisul aproximativ o treime din timpul său de lucru. Nu ar fi preferabil ca medicul să-și vadă numai si numai de îngrijirea bolnavilor și această parte scripturistică s-o facă altcineva ?Iată cîteva observații și sugestii care, după cît socotesc, merită să fie dezbătute. în vederea găsirii celor mai convenabile și eficiente forme de organizare a asistentei medicale.
Dr. Achîl DIMITRIU
medic primar Cîmpina

serioase pentru ca această producție să fie reluată, dar ni se semnalează că din partea Ministerului Construcțiilor de Mașini și a altor departamente sprijinul acordat este minim, astfel îneît atelierele amintite sînt nevoite să confecționeze — în condiții necorespunzătoare — un număr de 4 000 de repere. Este de înțeles de ce modernizarea tramvaielor — ne referim la silențiozitate, capacitate și viteză sporită — se desfășoară cu încetineală. Semnalăm totuși apariția pe străzi a primelor tramvaie silențioase, aflate în experimentare.îmbunătățirea transportului în comun nu se poate realiza mulțumitor prin eforturile singulare ale I.T.B. De exemplu, creșterea capacității pînă la nivelul solicitării maxime ar determina ca o foarte mare perioadă de timp, un număr însemnat de mijloace de transport să stea nefolosite. Calea cea mai rațională ar fi reducerea vîrfurilor, omogenizarea solicitării. Aceasta se poate realiza. între altele, prin decalarea orei de începere a programului în marile întreprinderi și instituții ale Capitalei.

Marea majoritate a unităților continuă să înceapă lucrul în jurul orei 7. Aici mai rămîn încă posibilități considerabile. care, valorificate, și-ar face simțit efectul pozitiv asupra funcționării rețelei de transport.Soluționarea problemelor pe care le , ridică transportul în comun este strîns legată și de circulația gene-

In cazul transportării în turisme cu toate cele patru locuri ocupate. Urmarea logică este că mijloacele de transport în comun sînt favorizate de către municipalități, rezervîndu- li-se căi de rulare proprii, în folosință exclusivă. Un început în acest sens s-a realizat și în București, prin prevederea unei căi separate de ru-

blemele de sistematizare. Din acest unghi privind lucrurile, surprindem neajunsuri legate de înscrierea traseelor în păienjenișul de străzi construite de-a lungul evoluției orașului. Să exemplificăm : spre estul Capitalei. unde s-au dezvoltat puternice zone industriale și s-a construit un adevărat oraș nou ce numără în pre-

Transportul în comun
rală în oraș. Pe măsura creșterii populației, a mobilității acesteia, a indicelui de motorizare, transportul în comun se recomandă cu prioritate absolută, avînd o eficiență mult superioară mijloacelor individuale de transport și realizînd o ocupare mult mai rațională a străzii. Astfel, de pildă, suprafața carosabilă necesară pentru transportul a 300 de călători cu garnituri de tramvai este de aproape 25 de ori mai mică decît

lare pentru tramvai cu ocazia modernizării bulevardelor Păcii. Bucureștii Noi, Ion Șulea. Este necesară însă studierea unor măsuri similare și pentru liniile de autobuz. Asemenea măsuri sînt cu atît mai necesare, efectele cu atît mai nete, cu cît trama stradală este mai mult solicitată.Imaginea cea mai elocventă asupra situației transportului în comun este dată de confruntarea sa cu pro-

zent peste 100 de mii de locuitori — cartierul Titan — legătura din centrul orașului este anevoioasă, ea realizîndu-se prin cîteva străzi înguste și în mare parte nemodernizate. Există alte trasee, a căror parcurgere se face forțat, pe căi ocolite (de exemplu liniile de troleibuz 86—87 care asigură legătura cu cartierul Pajura pe aglomerata Cale a Grlvitei). Magistrala Nord-Sud, lipsită de variante de parcurgere pa

ralelă, determină concentrarea pe bulevardele Bălcescu și Magheru a nu mai puțin de 8 trasee. Orice strangulare produsă pe această porțiune îngreunează legătura dintre nordul și sudul orașului. Pentru limitarea unor asemenea strangulări, s-au și întreprins unele acțiuni, iar altele sînt în pregătire. A început execuția pasajului de pietoni din Piața Sf. Gheorghe. în curînd se vor deschide lucrările la acela din Piața Bălcescu. Sînt în studiu treceri a- semănătoare în dreptul cinematografului Republica și în Piața Romană. In același timp, se impune rezolvarea prin pasaje rutiere denivelate a unor legături cum ar fi: Piața Jiului-Piața Scînteii, șoseaua Nicolae Titulescu-bulevardul Ilie Pintilie, Gara Basarab. Prin crearea traseului 74 s-a încercat o merituoasă ocolire a solicitatului bulevard al Republicii. Ar putea fi luată în atenție utilizarea asemănătoare a Căii Victoriei, ca variantă pentru legătura nord-sud. Este de mare importantă intensificarea pe mai departe a acțiunii de modernizare a străzilor pe care se desfășoară transportul în comun.Un complex de măsuri care să răspundă atît cerințelor ridicate de cir

culația orașului, cît și celor ale sistematizării rețelei de transport în comun ar trebui să se afle permanent în atentia Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București. Sondajul, recent efectuat prin I.T.B. și a cărei fază a doua va continua prin anchete ,în rîndurile salariatilor și conducerilor întreprinderilor bucureștene, va fi de natură să ofere date importante nu numai în legătură cu încărcarea mijloacelor de transport, dar și cu direcțiile de deplasare, fluxurile majore, solicitarea pe diferite trasee. Chiar și din datele de care se dispune în prezent rezultă cu claritate că a devenit necesară recurgerea la un mijloc de transport de mare viteză și capacitate. Din discuțiile purtate la Institutul Prolect-București, reținem că o asemenea ipoteză se află în studiu în legătură cu propunerile pentru următorul plan cincinal. Considerăm că forurile de specialitate trebuie să analizeze cu toată seriozitatea oportunitatea acestei acțiuni, atît pentru a evita excesul sau pripeala, dar mai ales pentru ca acele etape care sînt justificate să nu mal fie tărăgănate, ci cît mai grabnio transpuse în fapt
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Dacă experiența rezultatelor bune obținute de o serie de întreprinderi din județul Gorj — C.I.L. Tîrgu Jiu, întreprinderea minieră Rovinari, Schela Ticlenl — căpăta o extindere generală in toate unitățile economice, dacă aceeași experiență pozitivă în organizarea producției și a muncii circula și între alte fabrici și uzine și, în sfîrșit, dacă momentele critice apărute în activitatea unor sectoare productive erau lichidate mai înainte, altele erau cifrele pe care le prezenta statistica la începutul lunii decembrie în cazul întreprinderilor forestiere Tg. Jiu, Novaci și Baia, Fabricii de ciment și var Birsești șl întreprinderii miniere Motru. Care este elementul comun ce leagă aceste întreprinderi ? Este vorba. în primul rînd, de restantele în creșterea productivității muncii.
„IMBATRINIREA" 

PREMATURĂ A TEHNICII 
MODERNE.»Productivitatea muncii este în legătură indisolubilă cu gradul de u- tilizare a tehnclil și a timpului de lucru. Tehnica modernă, manevrată d« mîlni pricepute;: poate să sporească performanțele funcționale ale utilajelor, să producă nivele spectaculoase în dinamizarea randamentului muncii. Din această perspectivă (pornind de la situația reală că toate unitățile amintite posedă un înalt grad de mecanizare a lucrărilor) menținerea în perfectă stare do funcționaro a mașinilor, a- gregatelor șl instalațiilor, supravegherea lor permanentă, efectuarea reparațiilor la timp șl de bună calitate sînt imperative ce trebuie să se înscrie în permanentă pe agenda de lucru a mecanicilor, a tuturor muncitorilor din întreprinderi.Cum se prezintă lucrurile la fața locului — deocamdată la Fabrica de ciment și var Bîrsești T Unitate nouă, intrată în funcțiune In urmă cu mai bine de 3 ani, această întreprindere posedă un înalt grad potențial de mecanizare și automatizare a lucrărilor, prin utilaje și agregate la nivelul tehnicii mondiale. în ciuda a- cestei zestre tehnice prețioase, care < situează mult deasupra altor în- aprinderi „surori", fabrica de la Birsești deține și un record de tristă faimă: în nici un an de la darea ei în exploatare nu și-a realizat planul de producție nici cantitativ nici valoric. în acest an, pînă acum, sarcina de creștere a productivității muncii nu s-a îndeplinit, fiind cu circa 12 la sută sub prevederi și. în aceste condiții, nu este de mirare că toți ceilalți indicatori au fost puternic influențați negativ. Cauzele ? Nici mai mult, nici mai puțin decît 2 000 ore-mașini întreruperi neprogramate la morile da făină și 3 200 ore-mașini la cuptoarele de clinker, 1000 ore-mașini stagnări în secția tuburi de azbociment și alte citeva mii ore-mașini în cea de var. Acesta ar fi sumarul consecințelor primare ale nesocotirii unor elementare norme de întreținere și exploatare a instalațiilor și agregatelor.Pe treapta următoare, urmărind firul implicațiilor acestor grave deficiente. ne-am notat pierderile efective de producție fizică : 70 000 tone ciment, 60 000 tone var, 85 km tuburi de azbociment sau, mai sintetic, o valoare de citeva zeci de milioane lei. Ca și cum aceste pierderi nu ar fi fost de ajuns, au mai fost tolerate și altele. După calculele făcute de specialiști, din cauza funcționării necorespunzătoare a electro- filtrelor, s-au împrăștiat în atmosferă pe coșurile fabricii 73 500 tone ciment — numai în 10 luni din acest an. Sfidînd o atare stare de lucruri, directorul întreprinderii, ing. Gheor- ghe Vasilescu, în mod surprinzător, afirmă că : „Sîntem cea mai mare întreprindere de materiale de construcții din țară, realizăm cel mai scăzut preț de cost și productivitatea muncii cea mai înaltă..."Dar în comparație cu cine T Cu rezultatele pe plan mondial ? E a- devărat, fabrica de la Bîrsești se situează departe de celelalte întreprinderi similare din tară atît prin prisma gradului înalt de tehnicitate, cît și a volumului investițiilor. Or, tehnicii ultra moderne, bazată pe un inalt grad de mecanizare și automatizare, i se opun de ani de zile slaba calificare a oamenilor, organizarea defectuoasă în conducerea șl supravegherea procesului de producție, starea de indisciplină. Lipsește acea răspundere profesională a inginerilor și tehnicienilor atît din fabrică, cît și din minister, de a pune o dată la punct, sub toate aspectele, instalațiile și agregatele e- xistente în uzină.

...SI „ÎNTINERIREA" 
INDISCIPLINEIUtilizarea cu maximum de randament a mijloacelor tehnice se realizează prin forța de muncă — care se cere gospodărită rational. în limitele mobilizatoare ale unei productivități a muncii susținute. Și a- ceastă corelație necesară a fost neglijată la întreprinderile analizate. Paradoxal este și faptul că se fac schimbări de conduceri de întreprinderi, de șefi de servicii și secții fără ca lucrurile să ia o întorsătură pozitivă. Se scapă, bunăoară, deseori din vedere factorul uman, rolul lui determinant în creșterea productivității muncii. în condițiile producției moderne, ale gradului actual de înzestrare tehnică a întreprinderilor industriale, randamentul folosirii mijloacelor tehnice și productivita

ancheta economică

tea muncii nu pot crește prin tolerarea unor practici ca cele de la Fabrica de ciment și var Bîrsești.Aici. în acest an s-au angajat 1 000 de muncitori și au plecat peste 600. Adică, o mie de muncitori au fost nevoiti să înceapă „alfabetul" calificării. în timp ce altă parte însemnată au părăsit locurile de muncă din fabrică. Cauzele acestei mari 
fluctuații a forței de muncă ? Se cunosc: nerealizarea cîștigului mediu, condițiile necorespunzătoare de muncă și de trai. Ce a întreprins comitetul de direcție al întreprinderii? Aproape nimic. în această situație, nu este de mirare că uneori. în mod abuziv, s-a recurs la înlocuirea măsurilor organizatorice, a celor de întărire a disciplinei și de ridicare a calificării cu renunțarea la tehnică. Au apărut, în acest fel. aprecierile „după ochi", la întîmplare a unor parametri măsurabili. La panoul de comandă s-au scos aparatele indicatoare și înregistratoare de debit pentru materialele ce intră în compoziția cimentului. La cuptoarele de clinker s-au scos pirometrele optice pentru măsurarea temperaturii în masa de clinker. Balanțele inelare de la morile de făină, 4, 5 și 6, care măsoară depresiunea tirajului de absorbție, sînt înfundate, neutilizabile.Nesocotirea tehnicii, a gospodăririi judicioase a forței de muncă își înfățișează o altă latură prin 

încălcarea rapor
tului optim Intre muncitorii de 
bază și auxiliari. La I. M. Motru, de pildă, se menține o pondere de 38 la sută a muncitorilor auxiliari. în acest fel s-a ajuns ca productivitatea muncii planificată pe întreprindere să scadă cu 25—30 la sută față de cea realizată pe exploatări. Să-i fie oare străin comitetului de direcție de aici această involuție a randamentului muncii ? Dar, asemenea scăderi de ritm în muncă se grefează pe o stare inexplicabilă de indisciplină, dovedită printre altele de numărul exagerat de mare al ab
sentelor nemotivate și învoirilor, de 
nerespectarea orei de începere și 
terminare a programului de lucru. 
La cele trei întreprinderi forestiere 
din Tg. Jiu, Novaci și Baia s-au însumat în acest an peste 230 000 om- ore absente nemotivate, timp în care nu numai că se putea recupera întreaga rămînere în urmă la productivitatea muncii, dar. se puteau înregistra și însemnate depășiri. Nu există oameni calificați, se plîngea tov. Constantin Călugăru, secretarul comitetului de partid de la I. F. Tg. Jiu. S-a discutat de către conducerea întreprinderii înființarea u- nor cursuri de ridicare a calificării și, mai ales, de calificare. Totul a rămas vorbă-n vînt. Din 39 de maiștri, cîți sînt necesari, nu există decît 4. Nu se vede nici un fel de preocupare serioasă pe linia organizării mai bune a muncii, pe faze de producție. Mijloacele tehnice sînt prost întreținute și folosite.

★Mai este oare nevoie șl de alte argumente pentru a dovedi gravele neajunsuri ce stăruie în întreprinderile analizate în domeniul creșterii productivității muncii ? Este absolut necesară intervenția organelor de partid, ca și a organelor de stat specializate, care să cerceteze faptele, să spargă crusta nepăsării față de angajarea și gospodărirea fondurilor statului.
Viorel SALĂGEAN

de 20 la sută din veniturile cooperativei. într-o asemenea situație era necesară diferențierea cît mai judicioasă a sarcinii financiare pe unități în funcție de veniturile efectiv realizate. Totodată, întrucît beneficiarii veniturilor impozate sînt țăranii cooperatori, rezultă că la repartizarea sarcinii financiare trebuie să se aibă în vedere nu numai diferențele de venit dintre cooperative ci și cele care apar în cadrul aceleiași cooperative, de la un cooperator la altul. Iată de ce, proiectul de lege consacră principiul impunerii individuale a fiecărui țăran cooperator pentru veniturile realizate în cooperativă. Prin urmare, sistemul de impunere preconizat prin noul proiect de lege diferențiază impozitul de la cooperativă la cooperativă și de la cooperator Ia cooperator îneît țăranii care, datorită condițiilor naturale de producție mai puțin favorabile, de care dispune cooperativa în care ei lucrează, realizează venituri mai mici, vor plăti un impozit mai redus decît cel suportat pînă acum, iar cei care, lucrînd în cooperative cu condiții naturale favorabile, realizează venituri mai ridicate, vor plăti un impozit corespunzător capacității lor economice sporite.Este cunoscut că după sistemul în vigoare, impozitul era calculat pe cooperative și plătit direct de către acestea, suma respectivă diminuînd corespunzător fondurile destinate retribuției cooperatorilor pentru munca depusă precum și pe cele afectate acumulărilor, dezvoltării proprietății obștești. Conform principiilor ce stau la baza prevederilor noului proiect de lege va fi impozat fiecare cooperator în parte, prin aplicarea unor cote progresive de impozit în raport cu veniturile ce le obține. Insă plata efectivă a impozitului o face cooperativa agricolă în cursul anului, în contul fiecărui cooperator. Astfel, la un venit minim, stabilit de lege, realizat de un coope-

Cu ani în urmă, cooperativa agricolă de producție din comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, nu prea era cunoscută. Treptat însă ea s-a impus prin ritmul mereu ascendent de dezvoltare. In con
dițiile naturale puțin priel
nice ale acestui an venitu
rile bănești vor fi de 12 mi
lioane lei, cu aproape 1 mi
lion în plus față de anul 
trecut. După calculele fă
cute, revin circa 400 000 lei 
venituri bănești la suta de 
hectare, iar fondul de acu
mulare va crește cu aproa
pe 2 milioane lei. Despre felul cum au fost obținute asemenea rezultate ne-au vorbit, la fata locului, președintele cooperativei Gheorghe Mihai, inginerul agronom Viorel Popescu și alți cooperatori.Esențialul, remarcau ei în discuție, este creșterea continuă a producției agricole. Pămîntul are, prin partea locului, o fertilitate ridicată. Dar valorificarea 1966Grîu 1 539 kgPorumb 3 619 kgFloarea soarelui 1 818 kgSfeclă de zahăr 40 865 kgDar cooperateirii nuconsideră producțiile medii realizate ca o limită. O analiză critică a rezultatelor pe brigăzi a scos în evidență fapte concludente. La brigada a 2-a de cîmp de exemplu, producția de grîu din acest an a depășit 3 700 kg la ha, iar pe unele suprafețe a fost chiar mai mare de 4 000 kg. De asemenea, la producția de porumb s-au înregistrat oscilații de la o brigadă la alta. Brigada I a recoltat mai mult de 
4 500 kg la ha. Aceasta de- 

rator, ca urmare a muncii prestate în cooperativa agricolă din care face parte, proiectul de lege preconizează o cotă de impozit de 6,5 la sută. în continuare, cotele de impozit se fixează, progresiv, pe grupe de venit impozabil. Prin urmare, celui ce realizează un venit mai mic I se aplică și o cotă de impozit mai scăzută, iar celui ce obține un venit mare i se aplică, corespunzător, o cotă de impozit mărită.

Impozitul agricol
Trebuie menționat că prin impunerea veniturilor realizate de fiecare cooperator si nu de către cooperativa agricolă, cota din veniturile cooperativei destinate pentru retribuirea muncii depuse va fi mai mare. Deci, în ansamblu, va crește valoarea zilei-muncă. Conform prevederilor proiectului de lege, impozitul pe veniturile cooperatorilor se calculează de către cooperativa agricolă, provizoriu, la începutul a- nului de impunere, pe baza veniturilor ce se prelimină a fi realizate de aceasta. La sfîrșitul anului. luîndu-se în considerație veniturile efectiv realizate de către fiecare cooperator, cooperativa a- gricolă respectivă va calcula impozitul definitiv ce trebuie plătit pe anul respectiv de impunere. Cooperativele agricole au obligația, stabilită de lege, de a plăti. în contul membrilor ei. impozitul total provizoriu trimestrial. în anumite proporții și la termenele stabilite în funcție de constituirea surselor de venituri ale cooperativelor.Oglindind grija statului nostru pentru asigurarea unor condiții co-

lul pe baze științifice a început practic din 1963 cînd s-a planificat și organizat mai rațional producția, dezvoltîndu-se acele culturi și ramuri care dau cele mai bune rezultate. Astăzi se cultivă aici grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, iar pe restul suprafeței — plante de nutreț. Acestea permit o rotatie rațională a culturilor, extinderea mecanizării, folo-

Rezultate bune au obținut cooperatorii din comuna Tudor Vladimirescu, și în dezvoltarea zootehniei. Ei cresc în prezent 800 capete taurine, din care 470 vaci și juninci, 1 300 porci, a- proape 15 000 păsări matcă. La toate speciile de animale se obțin producții bune. La lapte de exemplu, în 11 luni din acest an s-au realizat cîte 2 250 litri lapte pe cap de vacă fura-
tribuna experienței înaintate

sirea îngrășămintelor, a- plicarea unei agrotehnici corespunzătoare fiecărei culturi. Producțiile mari obținute, în medie la hectar. așa cum se vede din tabelul de mai jos, răsplătesc din plin munca cooperatorilor.1967 19682 658 kg 3 204 kg4 007 kg 3 800 kg2 168 kg 2 240 kg42 494 kg 45 000 kgmonstrează că potențialul productiv al solului nu este nici pe departe epuizat. Oscilațiile producției au fost cauzate de unele neajunsuri ce s-au manifestat în organizarea muncii în brigăzi și efectuarea unor lucrări. Așa, spre exemplu, îngrășămintele chimice n-au fost împrăștiate uniform, semănatul pe unele suprafețe s-a făcut mai tîrziu, nu s-a asigurat densitatea optimă de plante la ha, iar unele lucrări de întreținere s-au făcut în pripă.

jată. Se realizează 11—12 purcei pe cap de scroafă la fiecare fătare. Cooperativa și-a creat un centru de îngrășare a tineretului taurin, care aduce venituri bănești din ce în ce mai mari. Dezvoltarea șeptelu- lui se face pe baza unei riguroase selecții Este demn de remarcat că zootehnia, deși o ramură de producție care s-a afirmat aici abia de 4—5 ani, asigură de pe acum aproape 35 la sută din veniturile bănești, ponderea acestora fiind mereu în creștere. Esențialul în obținerea acestor rezultate în zootehnie constă în priceperea oamenilor în a- sigurarea de către aceștia a unei îngrijiri și furajări e- xemplare a tuturor animalelor. Deși cooperativa a rezervat doar 220 ha pentru baza furajeră, animalele au tot timpul anului furaje din belșug. Aproape 8 luni pe an sînt hrănite cu masă verde. De pe cele 180 ha cultivate cu lucernă se a- sigură cel puțin 400 tone fîn uscat pentru iarnă. Culturile duble semănate anul

i i g irespunzătoare de existență țăranilor cooperatori care, din motive de boală sau bătrînețe, nu mai pot munci, proiectul de lege prevede că în venitul impozabil nu sînt cuprinse și deci nu se impun pensiile și ajutoarele plătite cooperatorilor potrivit prevederilor statutului cooperativei agricole și cel al Casei de pensii a membrilor a- cestor cooperative. De asemenea, sînt scutiți de impozit cooperatorii 

care realizează un venit anual mal mic de 1 000 lei dacă au prestat numărul minim de zile-muncă stabilit de adunarea generală a cooperativei agricole, precum și cooperatorii care n-au prestat acest minim din motive independente de voința lor. stabilirea nominală a a- cestor cooperatori făcîndu-se de a- dunarea generală a cooperativei.Tinîndu-se seama de condițiile noi, mult mai favorabile în care se realizează și se valorifică producția agricolă, proiectul de lege reglementează și sistemul de impunere a veniturilor realizate de gospodăriile personale ale cooperatorilor și de gospodăriile țărănești individuale, prevăzînd măsuri care să asigure așezarea impozitelor pe baze mai corespunzătoare în raport cu veniturile realizate. Astfel, cotele de impozit se fixează în raport direct cu veniturile obținute, realizîndu-se prin aceasta o corelare mai bună între venituri și impozite, în legătură cu aceasta, trebuie menționat că noul proiect de lege preconizează o reducere a cotei maxime de impozit cu circa 20 la sută fată 

acesta pe 350 ha au dat rezultate excepționale. Animalele au avut masă verde pînă la căderea brumei.Ca urmare a creșterii producției, cooperativa valorifică anual cantități tot mai mari de produse pe bază de contracte cu statul, aceasta fiind calea cea mai avantajoasă. Ea livrează 151 vagoane de grîu, 133 vagoane porumb, 67 vagoane de floarea-soarelui, 250 vagoane de sfeclă de zahăr, 43 vagoane lapte, 80 vagoane carne și alte produse de pe urma cărora cooperativa înca
sează aproape 12 milioane 
lei.Creșterea continuă a veniturilor bănești a dus nemijlocit la sporirea ciștigu- lui cooperatorilor. Dacă în 1966 valoarea zilei-muncă a fost de 28 lei, iar1 în 1967 de 35 Iei, anul a- cesta se va ridica la 42 lei. Creșterea valorii zilei- muncă este strîns legată de dezvoltarea continuă a proprietății cooperatiste. Fondul de acumulare reprezentat prin construcții zootehnice și gospodărești, animale de prăsilă, mașini și utilaje agricole, depășește în prezent 14 milioane lei. Fiecare leu este gospodărit aici cu grijă.Cooperatorii ne-au vorbit la despărțire despre factorii care contribuie la obținerea acestor rezultate. Cooperativa agricolă din comuna Tudor Vladimirescu beneficiază, încă de la înființarea ei, de ajutorul statului în tractoare șl mașini agricole care permit efectuarea la timp și la un nivel agrotehnic ridicat a lucrărilor agricole și obținerea, pe această cale, a unor recolte mari. In acest an, cu ajutorul tractoarelor de la întreprinderea de mecanizarea agriculturii „1 Mai" s-a executat un volum de lucrări echivalent cu 18 009 ha arătură normală. Recoltele mari care se obțin acum n-ar fi fost posibile fără folosirea u- nor cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte chimice. Anul acesta cooperativa agricolă din comuna Tudor Vladimirescu a primit 84 tone de îngrășăminte chimice cu care a fertilizat o mare suprafață de teren. în viitor, recoltele vor crește și mai mult. începînd din 1969 cu ajutorul material al statului aici vor începe ample lucrări de amenajare a terenului în vederea irigațiilor ; întreaga suprafață a cooperativei, însumînd 2 896 ha, fiind cuprinsă în vastul sistem de irigație. Terasa Brăilei, aflată în curs de amenajare, va fi în 1970 irigată. Iată deci, cum sprijinul statului în tractoare, îngrășăminte chimice, semințe de soi, amenajări pentru irigații, și îndrumare tehnică de specialitate se materializează în recolte și venituri mari de care beneficiază cooperatorii.
Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

de normele în vigoare, fixate în urmă cu 11 ani, cu toate că producția și respectiv veniturile realizate în gospodăriile cooperatorilor și ale producătorilor agricoli individuali au crescut continuu în această perioadă. în ce privește cota minimă de impozit, ea se preconizează a fi de 7 la sută din venitul impozabil realizat de aceste categorii de producători agricoli. Impunerea se stabilește de organele financiare după venitul impoza

bil fixat pe baza normelor de venit pe hectar pentru culturi agricole, legumicultură, floricultură, vii și pomi roditori, pentru veniturile din zootehnie, diferențiat pe zone, categorii de folosință a terenurilor, specii și categorii de animale. Aceste norme de venit sînt calculate, corespunzător reglementărilor Consiliului de Miniștri, pe baza veniturilor medii astfel îneît cei ce realizează producții mai mari, cu cheltuieli mai mici și deci obțin un venit mai ridicat decît media, plătesc un impozit total mai redus în comparație cu cîștigul real obținut.Tinîndu-se seama de diferențierile ce există între condițiile de producție și de realizare a veniturilor pe comune și sate, proiectul de lege dă dreptul comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București de a mări sau micșora normele de venit, stabilite pe hectar și pe cap de animal, cu pînă la 30 la sută, cu condiția ca venitul impozabil pe județ, respectiv pe municipiul București, să rămînă neschimbat sau cel mult majorat cu pînă la 5 la sută. Totodată, avîn-

Prin produsele pe care le fabrică. Șantierele navale și uzina de vagoane din Turnu Severin și-au creat un binemeritat renume atît pe piața internă, cît și pe cea externă. Navele fluviale și maritime, vagoanele de marfă de diverse tipuri sînt tot mai mult solicitate în diferite țări. în ultimii ani au fost asimilate aici 15 nave (maritime și fluviale) și 13 vagoane de marfă, în majoritate destinate exportului.Desigur, drumul parcurs de cele două întreprinderi severinene nu a fost deloc neted. în activitatea lor, pe lîngă rezultate meritorii, au fost înregistrate și anumite sinuozități. Cu aproape 9 ani în urmă, pe baza unor analize făcute de către ministerul de resort, s-a ajuns la concluzia că prin unificarea celor două întreprinderi într-o singură unitate — Uzina mecanică Turnu Severin — pot fi create condiții mai propice pentru folosirea la un nivel superior a potențialului lor tehnic și uman. Pe măsură ce timpul a trecut, producția s-a diversificat. Concomitent cu aceasta, în fața conducerii uzinei s-au ridicat probleme deosebit de dificile atît în ce privește organizarea producției, pregătirea cadrelor, cît și în asigurarea aprovizionării cu materii prime și materiale.Cum a reușit conducerea uzinei să soluționeze aceste probleme e- sențiale pentru realizarea planului ? Dacă examinăm lucrurile după rezultatele obținute atît în cursul a- nului trecut, cît și în acest an. se poate aprecia că activitatea economică nu s-a desfășurat satisfăcător. Iată ce ne-a spus. în acest sens, tov. Mihai Onică, de la serviciul de organizare a producției al șantierelor navale : „Planul de producție din acest an va fi imposibil de realizat integral, datorită restantelor din anul trecut. în loc ca în trimestrul IV din 1967 să facem pregătiri pentru producția anului acesta, sectorul naval a fost nevoit să execute cisterne pentru vagoane. Restantele' au fost așa de mari îneît șantierul naval a trebuit să lucreze și în trimestrul I tot pentru fabrica de vagoane".De ce s-a ajuns la o atare situație ? Se știe că unul din atributele muncii de conducere este de a îmbina judicios sarcinile curente cu cele de viitor. Copleșită de rezolvarea unor probleme de moment, conducerea uzinei a umblat cu „cîr- peli", în loc să ia măsuri riguroase pentru mai buna organizare a producției pe fabrici, pe secții și ateliere. ca și pentru solutionarea altor probleme hotărîtoare pentru mersul înainte al producției. Și pe măsură ce timpul trecea și scadenta comenzilor uzinei se apropia, ieșeau la iveală neajunsurile acestui stil de muncă. Referindu-se la a- ceastă modalitate de lucru, ing. 
Ion Șoșea, din cadrul comisiei economice a Comitetului județean de partid Mehedinți, într-o discuție pe care am avut-o ne-a spus : „în secțiile de producție ale uzinei mecanice s-a lucrat adesea haotic, s-a acționat mai mult sub presiunea nevoilor imediate, pierzîn- du-se din vedere perspectiva. Muncitorii au fost plimbați din secție în secție, de la o lucrare la alta. Și asta s-a repercutat asupra producției, influentînd negativ productivitatea muncii și cheltuielile de producție".în asemenea condiții, este explicabil de ce cele două unităti au rămas în urmă cu planul. Spunem două unități, pentru că în urmă cu cîteva luni ele au fost despărțite, devenind fiecare o întreprindere de sine stătătoare. în 11 luni,
du-se în vedere condițiile mai favorabile de valorificare a produselor agricole și deci de realizare a' unor cîștiguri sporite, pe care le au gospodăriile agricole aflate în municipii și orașe, se preconizează ca la stabilirea veniturilor impozabile ale acestora să se aplice norme de venit majorate corespunzător.Proiectul de lege prevede înlesniri importante la plata impozitelor celor ce-și valorifică producția marfă prin contracte cu statul. Astfel, impozitul stabilit pe baza veniturilor nete va fi redus cu 25 la sută pentru veniturile realizate de producătorii agricoli de toate categoriile din livrarea de produse, pe bază de contracte, către organizații socialiste.în vederea aplicării juste și corecte a prevederilor proiectului de lege, îndatoriri importante revin Ministerului de Finanțe și organelor financiare locale, care trebuie să verifice cu cea mai mare atenție modul cum se stabilesc veniturile și impozitele și cum se face încasarea acestora, în așa fel îneît să se evite orice abateri de la principiile și normele legale. Desigur, pentru eventualele nemulțumiri, provocate de aplicarea necorectă a normelor de calculare a veniturilor impozabile ca și a impozitelor datorate de cooperatori și de producătorii agricoli individuali și de alte persoane, se pot face contestații la conducerile cooperativelor, uniunile cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare și, respectiv organele financiare locale sau centrale.întrucît condițiile climaterice influențează, în unele cazuri, nivelul producțiilor ce se realizează, proiectul de lege prevede că se pot a- corda scutiri sau reduceri de impozite în situațiile de pierdere a recoltei din cauza calamităților naturale sau în alte situații bine justificate. Acest drept îl au, după caz, organele locale de stat, Ministerul Finanțelor și, în situații deosebite, Consiliul de Miniștri. In 

planul la producția globală a fost realizat la șantierele navale numai în proporție de 89,5 la sută, iar la uzina de vagoane — în proporție de 99,7 la sută. La producția marfă vîn- dută și încasată s-a realizat doar 85,6 la sută și, respectiv. 97 la sută. Nici la productivitatea muncii, prețul de cost și ceilalți indicatori nu s-au îndeplinit integral sarcinile planificate.Nu se poate spune că deficiențele care stăruie în cele două întreprinderi nu sînt cunoscute de organele ministerului de resort. Cum au acționat ele ? în repetate rînduri. au fost trimiși specialiști la fata locului. Numai în primul semestru, după cum reiese dintr-o statistică, în uzină au fost efectuate circa 160 zile controale. Din acestea, 50 de zile reprezintă controale efectuate de împuterniciți ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini (adjunct! ai ministrului, directori generali, directori adjunti etc.) care au stabilit numeroase planuri de măsuri tehnico-organizatorice, minute, procese-verbale. Revirimentul așteptat nu s-a produs însă — și aceasta din cauză că acțiunile întreprinse și măsurile' adoptate atît d^ reprezentanții ministerului, cît și de organele locale, s-au limitat de cele mai multe ori la rezolvarea unor probleme curente, la schimbarea unor cadre de conducere, fără a se analiza în mod profund adevărata stare de lucruri.Am tinut să aflăm cum evoluează activitatea economică după ce șantierele navale au fost despărțite din nou de uzina de vagoane. Se apreciază că această măsură a fost binevenită, dar nu suficientă. Rezultatele pe luna octombrie la șantierele navale, care sînt mai mici decît media pe 10 luni, confirmă în- tr-un fel această apreciere. Ing. Lucian Mititelu, noul director al șantierelor navale, consideră că măsurile adoptate în ultima vreme sînt mai eficiente, dar ele au fost luate cu mare întîrziere. „Efectul lor pozitiv asupra producției — este de părere directorul — se va vedea abia mai tîrziu. Așa că, anul acesta am fi mulțumiți să realizăm cel puțin planul producției globale. La producția marfă vîndută și încasată întrevedem anumite restante".Directorul șantierelor navale a adus în discuție următoarea problemă : „Ministerul nostru a repartizat fonduri importante de investiții pentru dezvoltarea întreprinderii noastre. Este un lucru bun, numai că realizarea investițiilor ar trebui să meargă în devans față de sarci- . nile de producție aferente întreprinderii. Or, lucrurile sP petrec invers. Sîntem de acord că ministerul are pretenții mari de la noi, dar în același timp să ne creeze și condiții optime. în afară de faptul că realizarea investițiilor trebuie eșalonată pe o durată mai scurtă, pentru că aceasta este un factor de eficiență, pînă cînd ele vor fi gata sînt necesare unele provizorate, fără de care treburile nu se vor putea urni din loc. în acest scop, am făcut și unele propuneri".Pînă la sfîrșitul anului a mai rămas puțin timp. Concomitent cu măsurile ce trebuie luate în continuare în cele două unităti. pentru recuperarea rămînerilor în urmă la planul pe anul în curs, este momentul ca forurile răspunzătoare din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să acționeze cu toată ho- tărîrea pentru soluționarea problemelor care condiționează buna pregătire și realizare a producției sporite din anul viitor. ,
Nistor TU1CU 
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O 0 B Q S Oproiectul de lege sînt prevăzute, totodată. sancțiuni pentru sustragerea de la impunere a unor surse agricole de venit, constatate după stabilirea impunerilor. Se prevede, de asemenea, majorarea impozitelor în cazul cînd plata acestora se face cu întîrziere față de termenele stabilite.Noul sistem de așezare a impozitelor pe veniturile realizate din activități agricole, conform prevederilor proiectului de lege este izvorît din necesitatea de a Se asigura, corespunzător hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c., ca impozitele și taxele să contribuie mai activ la perfecționarea sistemului de retribuție.Elaborat pe baza unor studii efectuate de către colective de specialiști din domeniul financiar, bancar și a- gricol, noul proiect de lege, luînd în considerare evoluția veniturilor țărănimii și a impozitelor plătite de a- ceasta, va asigura, printr-o aplicare corectă a prevederilor și a normelor stabilite, ca impozarea veniturilor realizate din activități agricole să devină un instrument mai activ în promovarea principiilor echității în sfera veniturilor, creșterea, și pe calea impozitelor, a contribuției țărănimii, alături de întregul popor, la dezvoltarea economiei naționale, la progresul continuu, multilateral al tării.Dezbaterea largă a proiectului de lege în cooperativele agricole și în co- n.une va da posibilitatea ca principiile care stau la baza noilor reglementări privind stabilirea impozitelor pe veniturile realizate din activități agricole să fie bine și corect înțelese, iar propunerile și sugestiile ce se vor face cu acest prilej să contribuie la îmbunătățirea proiectului, care, așa cum s-a arătat, va fi supus spre adoptare Marii Adunări Naționale. Din dorința ca aceste dezbateri să fie cît mai fructuoase, ziarul nostru pune coloanele sale la dispoziția celor care doresc să-și spună părerea cu privire la noul proiect de lege.
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CREAȚIEI MUZICALE
{Urmare din pag. I) cele mai bune lucrări. Marea cantitate de lucrări scrise în ultima vreme nu poate totuși să fie imediat absorbită de difuzare, iar dintre cele prezentate în concerte, imprimate la radio, înregistrate pe discuri, tipărite, multe au fost executate în public o singură dată. Dar oare în afară de faptul că numărul mare de lucrări nu îngăduie de cele mai multe ori nici chiar celor mai reușite să fie reluate, oare cîte din lucrările noastre din ultima vreme am dori să le reascultăm ?Există la noi, alături de lucrări de certă valoare, un mare număr de lucrări cu un caracter pur experimental, după cum există căutări mai puțin izbutite în toate stilurile și aparținînd autorilor din toate generațiile. Consider că experimentul este indispensabil creației dar cred că a sosit momentul să rezervăm publicului numai lucrările de incontestabilă valoare iar celelalte lucrări să le prezentăm în cenaclele Uniunii compozitorilor sau în cadrul unor concerte publice cu caracter special. Crearea publicității peste hotare pentru cele mai valoroase lucrări românești șl crearea unui festival internațional de compoziție muzicală în țara noastră, ar constitui un puternic stimulent pentru creația românească și i-ar da posibilitatea să fie difuzată organizat și cu lucrările cele mai reprezentative.Vreau să subliniez în încheiere că pentru popularizarea unei lucrări, cel mai mult poate face în primul rînd autorul ei prin conținutul emoțional și expresiv al operei, iar cele mal mari perspective de a fi apreciate și îndrăgite de marele public le au acele lucrări care oglindesc la un înalt nivel de măiestrie preocupările epocii noastre, gîndurile și năzuințele constructorilor socialismului și se axează pe marele filon de aur al tradiției muzicale românești.

Hilda JEREA:

TINERETULUI — VIITO
RUL PUBLIC — 
SĂ-I ACORDĂM 

TOATĂ ATENȚIARăspîndirea muzicii prin toate mijloacele este un lucru excelent în sine ; răspîndlnd-o însă fără pregătirea necesară, propunînd-o fără explicația marelui public, ne oprim la jumătate de drum.Se pare că publicul nu a avut niciodată o componentă atît de variată ca în zilele noastre. El reprezintă o sumedenie de cerințe și de afinități, în funcție de o multitudine de factori. Cît de bine ar trebui să cunoască organizatorii vieții muzicale această flintă colectivă ce se numește public I Pentru că el este în mod direct singurul și adevăratul judecător ; el vorbește în numele său și face muzica să trăiască, instituin- du-se ca arbitru al ei.Prima impresie atît de importantă, contactul inițial al operei nou născute cu publicul, atîmă de valoarea șl veridicitatea prezentării ei de către interpret.A susține un concert, înseamnă a te angaja în împlinirea unui act de înaltă responsabilitate artistică. Sînt create condiții de bază care să permită o evoluție firească organizată, o muncă susținută și echilibrată a formațiilor noastre ?Recent, o măsură a Direcției Muzicale a C.S.C.A. condiționa deplasarea formațiilor de cameră în provincie, de „rodarea" în Capitală a programului de concert ce urmează să fie interpretat în aceste centre. Oare formațiile noastre nu au dovedit suficientă maturitate artistică pentru a putea trece peste acest exercițiu fizic — rodajul — lucru impus unui vehicul pe patru picioare ? ! Dacă am răsturna problema, oare unde ar trebui să-și facă „rodajul" formațiile camerale din provincie care vin să concerteze în București ? IEste cunoscut că, printr-o greșită aplicare a unor măsuri, muzica a fdst îndepărtată din învăță- mînt pentru o perioadă de timp. Astfel, cîteva generații de tineri au fost lipsite de bucuria de a face muzică, de a cînta în școli, fiind tinute departe de frumusețile muzicii, străine de tainele ei. Și astăzi încă se mai vorbește copiilor de școală despre muzică, sub eticheta unei materii „facultative". Este oare bine ca muzica să dețină, în cultura unui om al societății noastre. o valoare „facultativă" ? !Educarea muzicală a tineretului trebuie să depășească acel caracter pasiv, de „divertisment". O analiză a situației prezente dovedește că, deși în teorie toți factorii responsabili sînt în principiu de a- cord asupra importantei educației muzicale a tineretului, în fapt a- ceastă educație se desfășoară sporadic, nediferențiat, fără un plan minuțios si o coordonare judicioasă.Ar fi de dorit să studiem mai de aproape care sînt preferințele tinerilor. Iar în dorința de a le face cunoscute muzica românească de operă și balet, simfonică, de cameră sau corală, să găsim forme specifice de popularizare, formule noi, corespunzătoare stadiului actual.Cu privire la difuzarea creației românești pe calea undelor, constatăm că în acest domeniu au fost realizate importante progrese în ultima vreme. Radioul vehiculează genuri muzibale diferite, anihilînd timpul și distantele : el asigură selecția unei varietăți nelimitate de opere muzicale. în care gusturile si orientările cele mai diferite pot găsi satisfacție. Radioul nu este numai o resursă pentru muzicieni, el reprezintă totodată o sursă de informare pentru amatori. In ultima vreme, o înviorare îmbucurătoare se face simțită în emisiunile cu caracter didactic, în emisiunile ce comentează diferite genuri sau cele consacrate portretelor de compozitori.Cu mult în urmă au rămas propaganda prin disc sau pe calea tiparului. Există încă un decalaj mult prea mare între nașterea unei opere muzicale și apariția ei pe disc sau Ia tipar (în rarele si fericitele cazuri cînd lucrările respective rețin a- tentia discului sau a tiparului !).De cîte ori am fost în străinătate am avut ocazia să constat că muzica românească stîrjiește interes prin particularitățile ei. Părerile unor muzicieni de peste hotare confirmă 

faptul că școala românească actuală se afirmă în contextul universal. Aceasta ne obligă pe toți — creatori și organizatori ai vieții muzicale — ia mai mult, la mai bine. La mai mult spirit de inițiativă, mai multă îndrăzneală, mai multă imaginație creatoare.
Radu GHECIU »

RADIOTELEVIZIUNEA 
Șl DISCUL ADUC 

UN AUDITORIU NOUCondiția de artă mediată — și încă de două ori mediată, prin editare si prin interpretare — proprie muzicii, face ca problemele difuzării să fie într-adevăr vitale ; pentru nimeni dealtfel nu mai este o noutate ideea efortului deliberat care se cere depus pentru răspîndirea muzicii românești, pe toate canalele.Un prim fapt este raportul dintre volumul creației românești și posibilitățile de difuzare. Să limităm discuția la un singur domeniu — muzica simfonică. Asistăm în anii din urmă, să zicem în ultimul deceniu și jumătate, la o adevărată explozie a creației, prin intrarea în arenă a tinerelor generații de compozitori, alături de maeștrii vîrstnici care își conținu” și ei activitatea. Este evident că s-a ajuns la o „sufocare" a mijloacelor de difuzare și că există numeroase lucrări care-și așteaptă ani de zile rîndul la o primă audiție, ce riscă să rămînă adeseori și... unica. Contribuie la aceasta și faptul că unii dirijori și conducători de orchestre preferă să se achite de obligația de a difuza muzica românească reluînd cu insistentă unele lucrări curente de orchestră si de public, deobicei piese de mici dimensiuni. Legăturile personale dintre compozitori și inter- preți influențează, de asemenea, difuzarea ; este firesc să fie așa, sînt legături creatoare, în sensul cel mai bun al cuvîntului. Ceea ce nu ne poate totuși împiedica să vedem reversul fenomenului.în general relația creație — public este gîndită la dimensiunile sălii de concert. In realitate, tehnica secolului XX a creat pentru muzică prin radio, televiziune, disc și înregistrări magnetice, dar în special prin radio, un public potențial enorm. Mi se pare de aceea firesc ca activitatea formațiilor noastre simfonice să fie, cel puțin în parte, determinată de existenta acestor mijloace de difuzare, instrumente, și ele, ale culturii muzicale românești. Cu atît mai mult cu cît publicul „fizic" al unor orchestre din țară e. din păcate, re- strîns. Este poate timpul să fie acum finalizată o idee mai veche : aceea ca în norma anuală de activitate a tuturor orchestrelor din țară să Intre, intr-un procent ce urmează a fi stabilit, realizarea de înregistrări; de muzică românească, pentru radio și e- ventual Electrecord. Nimic n-ar împiedica, de asemenea, aplicarea aceluiași principiu la formațiile corale și de cameră și chiar la soliștii afiliațl pe lîngă Filarmonică.După părerea mea, activitatea Editurii Muzicale și a Electrecordului (în capitolele privind muzica românească) trebuie gîndită și ca un instrument de difuzare peste hotare a culturii noastre. In acest sens, dezvoltarea laturii comerciale a acestor instituții mi se pare că trebuie substanțial sprijinită. Cred, de pildă, că pentru binele muzicii românești, este esențial ca Editura Muzicală și Elec- trecordul să participe, în sfîrșit. la M.I.D.E.M. (Tîrgul internațional al discului și editurii muzicale) adevărată bursă mondială a editurilor de specialitate. Expansiunea pe largi spatii geografice este singurul mod de a obține un beneficiu — beneficiul de cultură — de pe urma investițiilor materiale si de talent încorporate în tipăriturile și discurile de muzică românească.în treacăt am evocat, mai sus. locul radioului și al televiziunii în difuzarea muzicii, a celei românești în special. Mai puțin cunoscută este însă și o altă funcție, corelativă, a Radioteleviziunii, aceea de creator de cultură. Intr-adevăr, în măsura în care provoacă apariția unor opere muzicale (sau literare) în care mijloacele de expresie tradiționale sînt îmbogățite cu resursele de expresie sonoră sau vizuală ce le sînt proprii.

Consiliu
(Urmare din pag. I)mestriale, de ritmicitatea predării cunoștințelor și a notării elevilor, ci în fața unei perioade de recreare și drumeție. Nici conducătorii ședinței n-au intervenit decis pentru orientarea intervențiilor spre probleme esențiale. De aceea, nu e de mirare că spusele vorbitorilor nu reușeau să capteze interesul tuturor celor prezenți. La sfîrșit, după cîteva recomandări „operative" ale conducerii liceului, consiliul profesoral s-a încheiat fără să adopte, așa cum ar fi fost firesc, nici o măsură în problema analizată.iLa un liceu vecin, liceul „Ion Neculce". consiliul profesoral organizat în primul trimestru școlar a avut o altă desfășurare. Si aici a fost aleasă pentru dezbatere o temă — „Convingerea, metodă fundamentală de educație" — care interesa colectivul didactic. Punctul de pornire al discuției l-a constituit un studiu pe tema dată, pregătit de un colectiv de cadre didactice, pe baza unei documentări teoretice, dar și a asistării la lecțiile șl activitățile profesorilor cu experiență din școală, a consultării opiniilor responsabililor comisiilor metodice, a diriginților etc.în alte cazuri, pe ordinea de zi a ședințelor consiliului profesoral figurează anroape exclusiv prelucrarea dispozițiilor si circularelor venite de la forurile superioare de invătămînt. aplicarea unor sancțiuni elevilor sau luarea de hotărîri în probleme de ordin administrativ. Asemenea situații au fost semnalate nu mai departe decît la consfătuirile cadrelor didactice — care au precedat deschiderea prezentului an școlar — din județele Ilfov, Buzău, Ar

radioul și televiziunea înceteză de a fi simple instrumente tehnice de transmitere a unui act artistic pe deplin viabil și în afara lor, transfor- rnîndu-se într-un factor de stimulare a creației. Avem și satisfacția de a fi înregistrat cu lucrarea lui Pascal Bentoiu „Jertfirea Ifigeniei" un succes de la prima participare cu o operă radiofonică la prestigiosul „Premiu Italia".Dezvoltarea raporturilor de creație între compozitori și Radioteleviziune îndeosebi pe anumite genuri specifice — opera, baletul — precum și conlucrarea la explorarea unor resurse sonore inedite reprezintă o perspectivă largă cu posibilități încă nebănuite care se adresează pe un plan nou relațiilor tradiționale de stimulare în domeniul genurilor de largă circulație — muzica ușoară, aranjamentul folcloric, muzica de masă.
Cornel CEZAR»

Ml MULTĂ OPERATI
VITATE PENTRU PUNE
REA IN CIRCULAȚIE 
A OPEREI MUZICALEDacă ar fi să descriem un tur de orizont asupra domeniului muzical din România fie și numai sub unghiul ultimelor cinci am am putea constata cum unele aspecte noi își creează premise de existentă, apoi apar și devin firești In primul twnd orchestrele și dirijorii sînt mai receptivi, mai bine pregătiți pentru înțelegerea noului, atitudinea de sfidare sau bagatelizare este treptat înlocuită cu aplecarea plină de o deosebită răspundere profesională a- supra noilor partituri. O orchestră ca cea a Radioteleviziunii își creează tot mai mult un titlu de onoare prin promovarea acestor partituri, iar cine a ascultat piesa „Formanți" de Stefan Niculescu în interpretarea Orchestrei „Camerata" își poate da seama că performanțele profesionale ale înregistrărilor străine nu sînt de neegalat la noi. De asemenea, contactele cu manifestările muzicale internaționale au fost intensificate, fie prin participări directe, fie prin trimiterea unor partituri și înregistrări, însuși publicul este — trebuie s-o recunoaștem cu bucurie — dacă nu radical schimbat totuși evident a- meliorat.Cu toate acestea, prooagarea creației muzicale românești lasă încă din multe puncte de vedere de dorit. Această veritabilă industrie trecînd de la copierea și multiplicarea partiturilor apoi executarea și difuzarea lor este încă foarte greoaie prin a- paratajul exigent. în întreaga lume, la ora actuală s-a încetățenit procesul multiplicării prin aparatul Xeros a manuscrisului compozitorului ; un procedeu rapid, foarte ieftin, satisfăcător tehnic. Compozitorul poate scrie convins că această vietate poate perisabilă, noate incompletă, poate excepțională ce-i răsare din mîini, nu-i va intra în ralantiul agonizant al vechilor edituri la capătul cărora va ieși — sau nu — îmbătrînită cu cîtiva ani, uneori o simplă tautologie a altor expresii mai norocoase în competiția tiparului.Din păcate există la noi încă foarte răspîndită o anumită lipsă de spirit operativ. După cîte știu, spre exemplu, se află și la Uniunea Compozitorilor un aparat Xeros, dar multiplicările de acest gen nu îi sînt distribuite. în aceeași ordine de idei aș vrea să menționez faptul că de curînd a fost importat pentru Conservatorul din București un complet electro-a- custic. Am vrea să credem că nu va rămîne piesă de muzeu și în curînd va putea fi pus la dispoziția compozitorilor, fie pentru producții comandate, fie pentru lucrări și cercetări personale. Ar fi foarte interesant în acest sens contactul la nivel universitar cu ingineri și specialiști în probleme electro-acustice, întrucît putini compozitori — și numai datorită eforturilor lor personale — au avut ocazia să abordeze cu oarecare competentă acest dorpeniu.

Anchetâ realizata de
Smaranda OȚEANU

geș ș.a. Nu-i mai puțin adevărat că nici legislația școlară în vigoare nu este suficient de explicită și de fermă în această privință.Existența unor defecțiuni ca cele la care ne-am referit denotă că în consiliile profesorale nu s-au încetățenit cu fermitate acele principii și metode care să permită transpunerea în viață a înaltei meniri și răspunderi pe care acest organism colectiv le are în viața școlii. Format din personalul didactic de conducere și de predare, iar cînd este cazul și din cel de instruire practică, avînd deci competenta necesară și cunoscînd nemijlocit realitățile din școala respectivă, consiliul profesoral are toate condițiile favorabile pentru a interveni mai prompt și mai eficient în ansamblul procesului de învățămînt. Această intervenție, după cum au subliniat unii dintre interlocutori, poate avea loc prin intermediul a trei funcții : funcția de coordonare (discutarea și definitivarea planului de muncă al școlii, analiza periodică a îndeplinirii sale și rezultatele activității desfășurate în școală) ; funcția.metodică, de dezbatere a principalelor probleme ale procesului de învățămînt (de exemplu : căile și mijloacele de modernizare a învătămîntului, esența și calitatea lecțiilor, metodele de predare — pe care comisiile metodice le a- bordează Ia nivelul mai restrîns al unei singure specialități — etc.) ! funcția educativă, desemnînd direct consiliul profesoral ca ne un organ sunrem al activității educative.Referindu-se la această îndatorire princmală a consiliului profesoral de a hotărî asupra problemelor esențiale ale procesului instructiv-erluca- tiv. prof. Georaeta Tătaru. director adjunct, la Școala generală nr. 
4 din Capitală, releva un alt aspect

cinema
• Columna (ambele serii) ; PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 12 ; 16 ; 
19,30.
o Ziua în care vin peștii : REPU
BLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15. CAPITOL' — 8,30 ; 
10,45; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Anna Karenina (ambele serii) : 
BUCEGI — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
o „judoka", agent secret : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 8,30—15,15 în
continuare ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12 ; 14,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
GLORIA — 9 ; 11,15'; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLACĂRA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
o Superautomatul ; VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45.
O Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aventurierii ; LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
e Lustragiul ; DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Marianna, agentul 0555 : RAHO
VA — 15,30 ; 20,30, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Am întîlnit țigani fericiți : RA
HOVA — 18.
© Roata feciorilor, Mistere în 
piatră, Atletism, A treia constantă, 
Cuvinte, Diamantul, Orizont 
științific nr. 10/1968 : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Hombre : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Șapte oameni de aur : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15;
17.45 ; 20, MUNCA — 16 ; 20.
© Republica Skid ; MUNCA — 18. 
© Heidi : BUZEȘTI — 15,30,
POPULAR — 15,30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : POPULAR
— 18.
© Fragii sălbatici : BUZEȘTI — 
18 ; 20,30.
o Roata vieții : DACIA — 8.30—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21.
e Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,30; 
18 ; 20,30.
© Ultimul voievod : UNIREA —
15.30 ; 18.
• Tom Jones ; UNIREA — 20,30. 
O Suflete tari (ambele serii) ; 
LIRA — 15,30 ; 19.
• Căderea imperiului roman : 
VOLGA — 9,30 ; 12,45 ; 16 ; 19,30. 
o înțeleptul de pe muntele bles
temat î DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17.45 ; 20, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
© Mărturisirile unui domn cu ca
meră mobilată : COTROCENI —
15,30 ; 20,30.
O Valea albinelor : COTROCENI 
— 18.
• Ocolul ; MOȘILOR — 18.
© Planeta maimuțelor : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
© Spartacus (ambele serii) : 
PROGRESUL — 15,30 ; 19.

teatre
e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Crlstescu. Soliști : lacov 
Flier (U.R.S.S.), Cornel Sta'vru, 
David Ohanesian, Nicolae Gafton. 
Constantin Dumitru. Recitator : 
Fory Etterle.
o Opera Română : Răpirea din 
Serai — 19,30.
e Teatrul de Operetă : Prințesa 
circului — 19.30.
0 Teatrul Național din Praga 
(sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Câraglale") : Casa Ber- 
nardei Alba — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Studio) : Orașul nos
tru - 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai nUmit do. 
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Kcan — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă —
19,30 ; (sala Studio) : 1 + 1 + 1 — 
20.
Î, Teatrul Mic : Tango — 15.30 ; 
ngrljitorul — 20.

0 Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole (premieră) — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
Ion — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Co- 
coșelul neascultător — 15,30.
0 Teatrul evreiesc de stat: în
tâlnire pe culmi — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale" : Don Quljote — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : A fuElt 
un tren — 17.
O Teatrul satlrlc-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19.30 ; 
(Sala Palatului) : Concert de mu
zică ușoară românească — 19,30. 
0 Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G. — 18; 19.30.

deosebit de important. „Nu convo- căm consiliul profesoral numai de dragul de a mai ține o ședință, ci tocmai pentru că soluționarea problemei respective solicită, impune contribuția și gîndurile creatoare ale tuturor membrilor colectivului în ansamblu, implică experiența și competența fiecăruia dintre membrii săi. Mi se pare că o dată cu grija pentru alegerea temei de dezbatere, în egală măsură este necesară strădania conducerii școlii, dar și responsabilitatea și receptivitatea tuturor membrilor consiliului, de a-i conferi cu adevărat atributele de for de muncă și gîndire colectivă, printr-o participare activă, competentă, pregătită din timp, cu toată atenția".Mai multi interlocutori, directori de școli, și-au exprimat părerea că deoarece în lege sînt stabilite — așa cum este și firesc — doar atributele principale ale consiliului, ar fi de dorit ca forurile superioare de în- vătămînt să stabilească mai în amănunt sarcinile și modalitățile de lucru. să le consemneze în Regulamentul școlilor. „Poate că nu ar fi tocmai nimerit să se determine prin instrucțiuni numărul de ședințe al consiliului profesoral — opiniază prof. Ion Borca, inspector general la Inspectoratul școlar al municipiului București. în mod democratic, cu maximă chibzuință, cu mai multă mobilitate, consiliul profesoral trebuie să-și stabilească programul de lucru în funcție de cerințele fiecărei școli, ale fiecărei etape a anului de învățămînt.Cu alte cuvinte, s-a creat un început de experiență pozitivă, există propuneri de perfecționare în continuare , este însă necesar concursul tuturor factorilor de resort spi< a spori eficiența acestui important for școlar.

Virtuțile și servituțile 
„filmului de public11

„Ziua în care vin peștii" este, fără doar și poate, un film de 
public. Constatarea, în sine, nu include o judecată de valoare, și ține mai degrabă de sociologia decît de estetica cinematografului. Succesul de public al filmului semnat de Michael Cacoyannis dobîndeș- te însă o semnificație aparte datorită temei grave, de mare actualitate, a- bordată de cunoscutul cineast grec. Cu o anume detașare — pe care i-o permite situarea acțiunii în anul 1972 — Cacoyannis avertizează împotriva primejdiei reprezentate de cursa Înarmărilor nucleare. Este, într-un fel, reeditarea incidentului de la Palomares, localitatea de pe coasta Spaniei, care a trecut — după cum ne amintim — prin momente dramatice, de panică, din pricina încărcăturii atomice „pierdute" de un bombardier american. De data asta, în povestirea imaginată de Cacoyannis, accidentul are consecințe ireversibile, contaminarea nucleară nu mai poate fi evitată ; peștii neînsuflețit! care acoperă, în final, suprafața mării în jurul pașnicei insule din arhipelagul grecesc, simbolizează mesajul tragic al acestui film-avertisment.Probabil că unii — partizani ai intelectualismului cinematografic — au fost decepționați de „tradiționalismul" filmului realizat la Hollywood de autorul „Elektrei" și al lui „Zorba grecul", de „facilitatea" mijloacelor folosite de Cacoyannis în dezvoltarea unei teme care s-ar fi pretat, evident, și la o tratare mai „lucrată" sub raportul formei cinematografice. Dar „Ziua în care vin peștii" atrage publicul cel mai larg tocmai datorită formulei pentru care a optat cineastul, datorită tonului degajat al povestirii, apelului la comedie și la satiră, chiar la comicul burlesc ca în relatarea avatarurilor celor doi piloți ai bombardierului prăbușit, care rătăcesc goi prin insulă pentru a nu-și trăda identitatea. Minimalizare a temei ? Cred că nu, și cred că cineastul are deplină libertate de a alege modalitatea care i se pare cea mai potrivită pentru a realiza o cît mai denlină comunicare cu publicul său. Cu condiția, desigur, ca filmul să fie bine făcut și ca ideile să-și păstreze nealterate claritatea și forța de convingere, vigoarea.în filmul despre care vorbim, autorul își susține pledoaria prin imagini adeseori bogate în sensuri actuale. Metamorfoza pașnicei insule (devenită peste noapte un centru turistic aglomerat și cu iluzorie prosperitate) prilejuiește conturarea unul tablou al „moravurilor 1972" cu adresă satirică foarte contemporană. Este fundalul social al acțiunii, descris cu unele detalii mai îngroșate, dar șl cu momente percutante. cum este cel al dansului : dincolo de excentricitatea costumației și a mișcărilor, dansul vi\effia+urișt'lor devine expresia paroxistică a dezumanizării unei anumite lumi, însoțind totodată, ca un insolit dans macabra, avertismentul conținut în excelentul final al filmului.Caracterul atractiv al narațiunii este, în cazul de față, o calitate esențială — și un subiect de meditație în ce privește eficienta creației cinematografice, raportul dintre succe

„PĂDUREA SPINZURAȚILOR“
la Teatrul din Timișoara

Opera iul Rebreanu tulbură și azi conștiința artistică. Ea își descoperă a- cum alte rezonanțe, fascinează din alte rațiuni, iar exegezele recente subliniază laturile moderne ale o- perei romancierului — îndeosebi preocuparea lui pentru analiză. Se remarcă. de asemenea, în critica actuală atenția cu care Rebreanu utilizează procedeele unei tehnici scriitoricești complexe. După două valoroase ecranizări, asistăm acum Ia o tentativă a teatrelor de preluare a a- cestui tezaur. O nouă în- tîlnire cu „Pădurea spîn- zuraților" ne prilejuiește teatrul „Matei Millo* din Timișoara. După cum ne comunică prof. univ. Cezar Apreotesei în articolul publicat în caietul-pro- gram, dramatizarea — des

sul de public și funcția socială a artei filmului. Aceasta nu presupune insă, cîtuși de puțin, a ignora inegalitățile evidente în „Ziua în care vin peștii", concesiile pe care Cacoyannis le face, pe alocuri, unui gust discutabil. Dacă ar face abstracție, de pildă, de gratuitatea relatării idilei dintre dentistul grec și ridicula turistă solitară, de prezența artificială a personajului (altminteri foarte decorativ) întruchipat de Candice Bergen etc., critica ar repeta, într-un fel, greșeala — de sens invers — pe care a comis-o distrugînd pur și simplu un alt film relativ recent și apropiat ca intenție : „Planeta maimuțelor". Mi se pare necesar să stărui asupra acestui al doilea film deoarece — ca și „Ziua în care vin peștii" — el stă mărturie tendinței unor cineaști apuseni de a supune dezbaterii publice, în modalități acce-
puncte de vedere

sibile, o problematică de acut interes actual.Este semnificativ că — în preocuparea de a recîștiga marele public obosit deopotrivă de zgomotul trecătoarelor valuri noi, ca și de infantilismul super-mamuților de carton — o serie întreagă de cineaști, unii de incontestabil prestigiu, se orientează nu spre investigarea unui univers morbid, al erotismului și al violenței gratuite, ci spre teme majore ale contemporaneității. Fenomenul este sesizabil și în domeniul așa-numitu- lui „film comercial", al genurilor cinematografice de cea mai largă popularitate. Film de anticipare, „Planeta maimuțelor" se constituie, și el, într-un avertisment împotriva daunelor inimaginabile pe care le-ar putea aduce umanității un război nuclear ; eroii acestui film — niște cosmonauți americani care ajung pe o planetă dominată de o retrogradă „civilizație" a urangutanilor — constată, în final, că au reajuns, de fapt, pe Pămînt, după o trecere de timp în care (în virtutea unor legi ale Universului pe care filmul le invocă) ei n-au îmbătrînit. Unicul supraviețuitor descoperă, la sfîrșit, resturile dezmembrate ale Statuii Libertății, răspîndite pe coasta pustiită și pietrificată a oceanului ; este tot ce-a mai rămas din civilizația umană, distrusă de un război atomic. Și atunci — momentul este de un dramatism real — acest Om, cuprins de o tardivă și neputincioasă revoltă, bate cu pumnii în pămîntul pîrjolit, adresîndu-se semenilor săi dispăruți: „Ați îndrăznit s-o faceți și pe asta I"...Filmul cuprinde și .unele naivități care depășesc lintițele îndeobște acceptate și considerate printre „servitutile" genului respectiv. Critica era chemată să aprecieze nuanțat — ținînd seama de convenția propusă de cineast — nivelul realizării artistice, îndeplinindu-șl astfel funcția 

coperită de curînd — aparține lui Rebreanu însuși. Valoarea documentară se alătură astfel interesului artistic, manifestat de către teatrul timișorean.în ciuda aparențelor, romanul construiește nu doar un destin individual, cl și unul colectiv. Drama lui Bologa se înscrie într-un scenariu de război, ce are ca eroi națiunile. O imensă incertitudine pare a plana asupra tuturor participanților. E un conflict ale cărui justificări nu se întrevăd, eroii sînt prinși într-un mecanism pe care nu-1 înțeleg. Nimeni nu se luptă cu dăruire, războiul, măcinare absurdă, se susține doar prin imperativul exterior al disciplinei mecanice. Oamenii acționează orbește, purtati încolo șl tncoaco

acceptind, mai mult sau mai puțin resemnat, această misterioasă forță declanșatoare a suferinței. Cauzele rămîn străine e- roilor, care acceptă obligația chinuitoare de a lupta fără convingere într-un război inutil și străin. Iar această obligație devine fatală cînd sînt puși în fața propriilor compatrioți. Imperiul habsburgic, prin caracterul său multinațional, a aruncat nenumărați soldați în asemenea situații tragice.Pentru Apostol Bologa, o- fițer român într-o armată care lupta împotriva României, drama războiului devine o dramă națională. Si înainte de a fi trimis pe frontul românesc, el repudia conflictul în care era angajat si încerca să-și ascundă lui însuși repulsia prin acte de bravură. Dar jocul duplicitar devine imposibil în condițiile luptei cu ai săi. Dezertarea îi a- pare ca unică șansă a supraviețuirii morale. La Bologa sentimentul datoriei fată de țara lui se confundă cu sentimentul vieții.Dacă eroul romanului trăiește rapide și subtile metamorfoze, cel al dramatizării e mai abrupt. Rebreanu a intuit imposibilitatea de a menține pe scenă același desen complicat ai evoluției lui Bologa. El selectează scenele cheie, cele care marchează salturile, cele în care intensitatea conflictului e maximă. Din absența nuanțelor, a trecerilor lente se creează sentimentul unei anume sacadări. Eroul, pentru a relua o distincție a lui George Călinescu. devine ib- senian nu numai în limbaj. Ceea ce pierde în autenticitate, cîștigă în puterea de simbol. Fiecare scenă devine imaginea unui moment crucial. Celelalte personaje suportă și ele aceeași reducție, rezultat al u- nor necesități scenice. Stilistic, dramatizarea e , mai aproape de nuvela „Catastrofa" care a precedat romanul.Spectacolul timișorean,

sa estetic-educativă. Dar dacă a venit vorba despre această funcție 
educativă a criticii, mi se pare discutabilă șl nimănui folositoare poziția exprimată în unele cronici care au făcut pur și simplu abstracție de mesajul umanist al acestui film ce s-a bucurat de succes de public, au ignorat meritele sale reale, contes- tîndu-1 global și fără drept de apel. ,în acest caz s-a manifestat, poate, și presiunea unui anume snobism care desconsideră din principiu filmul de 
public, subscriind în schimb, cu un entuziasm inflexibil și nu rareori nefondat, la ermetismul unor pelicule cunoscute uneori doar din... lecturi sau discuții. Este un tip de exclusivism promovat și de unele publicații cinematografice de grup de peste hotare, care au aruncat anatema, bunăoară, asupra unui film „de public" cu incontestabile virtuți artistice, cum a fost „Un bărbat și o femeie" — realizare străbătută de poezie și de un profund adevăr omenesc a lui Claude Lelouch. Este interesant că — cu prilejul unei vizite făcute nu de mult în țara noastră — cunoscutul cineast american de origine română Jean Negulescu s-a referit, între altele, la imensul succes de care s-a bucurat filmul lui Lelouch în rîndu- rile studenților californieni —succes, spunea Negulescu, datorat tocmai prospețimii și sincerității imaginii despre raporturile dintre oameni, imagine opusă ambiguității și deformărilor maladive repetate pînă la exasperare în multe filme ale diferitelor „școli" de ultimă oră. O dovadă în plus că accesibilitatea pusă în slujba unor idei generoase nu este deloc „ieșită din modă", ci dimpotrivă.Se poate afirma că filmul de public ce depășește limitele divertismentului facil cîștigă teren în peisajul cinematografic actual. Este o evoluție contradictorie, un curs sinuos determinat de personalitatea autorilor, ca și de interesele care prezidează orientarea producției din diferite țări și studiouri; pentru a sluji publicul conform concepției lor, unii realizatori au devenit propriii lor producători. Ca în cazul lui Cacoyannis, care și-a finanțat singur filmul „Ziua în care vin peștii". Ocupînd locuri diferite pe scara valorii artistice, producțiile care stau mărturie strădaniei de a angaja un dialog pe teme majore cu marele public se cuvin, cred, întîmpinate în mod exigent, dar receptiv. Cu atît mai mult, cu cît filmul este, prin excelentă, o artă de public, iar educarea estetică a maselor de spectatori, răspîndirea culturii cinematografice nu se pot face eludînd sau demolînd de pe poziții estetizante tocmai acele creații care stîrnesc, legitim, interesul cercurilor celor mai largi. Exclusivismul la care mă refer nu poate decît deruta publicul în formare, creînd o barieră artificială, dar. de netrecut, între filmul- „de public" si filmul „de artă" — categorii care, de fapt, nu se exclud, ci, tinzînd uneori să se interfereze, dau relieful specific evoluției cinematografului contemporan.

D. COSTIN

resimțind carențele dramatizării. a evitat încercarea de analiză, regizoarea Marietta Sadova dîndu-i o vigoare combativă. Concentrat pe situații, spectacolul capătă semnificația u- nui discurs împotriva războiului. Evitarea preocupării pentru cadrul individual se corelează cu tendința generalizării sensurilor o- perei. Decorul Doinei Po- pa-Almășan concepe o pădure fantastică unde copacii au devenit stîlpi de beton armat. Această imagine, nu întotdeauna- folosită cu maximă pregnanță de către regie, e poate cea mai profundă metaforă a spectacolului.Spectacolul prilejuiește debutul lui Alex. Morariu într-un roi de prestanță. Lui i se alătură Eusebiu Ștefănescu, care ne descoperă un Varga nervos, gata să intervină prompt, căci se simte în posesia unei certitudini orgolioase. Radu Avram (locot. Gross) compune un personaj complex, ale cărui viziuni le descoperă spectatorilor prin mijloace subtile. Irene Fla- mann se impune în Iiona prin delicatețe lirică. Ea are modestia și dăruirea absolută a îndrăgostitei gata oricîndj de sacrificiu. Distribuția se distinge prin omogenitate, prin absența stridențelor. Gheorghe Lea- hu interpretează pe Klapka într-o factură ce exprim^ sigure cunoștințe profesionale. Actorul împrumută personajului o umanitate caldă, amestec frumos de sentiment patern și afecțiune camaraderească. Aici, Klapka evită examenul profund asupra propriei sale situații. El devine în primul rînd un tovarăș plin de solicitudine al lui Bolo- fia.Spectacolul, prin seriozitatea sa. prin construcția șolidă a ansamblului, certifică autenticitatea eforturilor depuse în vederea slujirii operei unui mare scriitor român.
George BANU
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AL. ANDRIȚOIU GABRIELA MELINESCU

PURIFICĂRI AM MAI TRECUT COVOR
Ci uneori îmi pare că rămîne 
în mine numai sufletul, cîntînd 
un cîntec lung de astăzi și de mîine.

Mi-e osul piatră, trunchiul mi-e pămînt 
și caut forme mai familiare.
Vin văile atunci să-mi dea răcoaro 
iar țărmurile îmi aduc- nisip 
și umbre-mi fac ceasornic după soare 
ghicind, să aflu, timpului vreun chip 
E ora strictă. Oare ce dar ne 
împinge-n noi, făcîndu-ne să fim 
lipsiți de tihnă și feriți de came — 
în setea noastră pură de sublim ? 
Atunci, știind că este clipa aptă, 
istoria ne cheamă către ea 
și ne ridică mai în sus cu-o treaptă, 
ispitindu-ne cu-o stea.

Urcăm și ne-mbătăm de înălțime — 
iar patria, tăcută ne reține.

MARIN SORESCU

Trăiesc ajutat de niște frunze, de niște ierburi, 
Lipite pe pleoape,
Cu care-mi fac asimilația clorofiliană, 
Luînd lumina din soare
Și transformînd-o în gînduri despre lumină.

Noaptea fur electricitatea din lucruri 
Există o parte luminoasă
Chiar și-n bolovanul de colo 
Care trebuie făcut lună 
Pentru furnicile de sub el.

Blana pisicii ce-mi taie drumul 
E plină de mii de vibrații,
Ca un curcubeu, 
Arcuit între două burlane.

Știrile despre Cosmos mi le aduce un melc 
Cu cele două antene mereu învrăjbite, 
Una ascultă atentă orice zgomot 
Iar cealaltă face zgomotul.
Nu-mi rămîne mare lucru de aici, 
Dar ies zilnic cu melcul meu
La arat cîmpul magnetic.

VERONICA PORUMBACU

SADOVENIANA
Amintirile nenăscuților:
(Peisaje semnate de tine.
Culorile: soare
Trecut prin filtrul Dumbravei. 
Amurgul: patina patimilor 
Coclite în tîrgurile tale.
PJînsetul ploii și vîntul: sufletul tău 
în etern colocviu cu frunzele.
Sub mlădierea orelor, 
Blajina ta neînduplecare. 
Universul într-o creangă de aur: 
Memoria ta.
Și peste tot, peste toate, 
înțeleptul, unicul surîs: 
Transparența timpului 
Poate...

MIHAI NEGULESCU

CETATILE

Munte — țară limpede de somn, 
codru, coamă limpede de piatră... 
Peste zodii frînte fie frigul domn 
omenia îmi va lumina, în vatră.

Nalte ramuri sufletul ni-1 țin, 
năltă-ncrengătură de milenii; 
muntelui ca amintirilor îi aparțin, 
dorului ca preafrumoaselor dinspre vedenii.

Limpezi ochii cărui zeu, la asfințit, 
peste fruntea ploilor neîntîmplate ? 
în cămașă zalele de in ne-au tresărit... 
Ori prin frunze umblă ziduri de cetate.

PE-AICI PE 0 CARTE
în lacăte, care se nasc o dată 
cu răsucirea cheii lor, s-arată 
Zodia Taurului. Nimb și duh, 
tinjește-a plîns o parte din văzduh. 
Am mai trecut pe-aicl. în amintire, 
explozia de zarzări — neclintire 
■ sufletului ce se vrea egal 
cu sine — prevestește-un zeu floral. 
E cel ce vine, ospătează, pleacă, 
făcînd balanța sîngelui o leacă 
să zgribulească. Ce-a zvîrlit în ea ?... 
Seara, sărutul tău e prima stea.

URSULA ȘCHIOPU

EVOCARE
Trăiește în noi și-n timp, coloană, ax solemn 
Cu multe mii de zile și visuri înstelate, 
Reveni ascuns de cîntec, cu fapte evocate 
Din cronica în care am învățat să vrem.

Decembrie, cetatea în ev de zi, sub murii 
Cu duhul de legende și steme seculare, 
Statornică asemeni acestei țări — mi-apare 
Vegheată în oțelul și soarele armurii.

A început să ningă, sculptează timpul dens 
Coloana Înălțată în noua adunare •—
O mie nouă sute șaizeci și opt în care 
Chipul cetății Alba revarsă-n vreme sens.

RODICA IULIAN Desene de Mihu VULCĂNESCV

FLORIN MUGUR

DRAGOSTE
Cînd o lumină spartă de ninsoare 
A luat din sborul păsărilor pana, 
Era decemvrie înalt. în sănii lungi 
Prelungitoare gîndurile-mi lunec 
Pe-asfalturi muzicale de șosele. 
Și toamna e tărîm în care-am fost, 
Cu stînci sub roșii frunze la Vidraru. 
Și iarna o o lume-n care sînt 
Eu, sanie, cu cerbi înrămurați, 
Fără de sunet la copite.
Cînd toate sînt în mine învelite, 
Cum peștele-odihnind sub somnul gheții, 
Era decemvrie înalt. în sănii lungi.

FRANZ IOHANNES

BULHARDT

REVEDERE FLORENȚA ALBU

Pe fața ta eu caut zilele trecute 
Ca frunzele ce s-au pierdut, în vînt 
Cum prin legendă depăn, prin virtute, 
Un fir neîntrerupt spre adevărul sfînt.

în tine văd orașul părăsit
Pe care inima-1 rîvnește cu înfrigurare;
Acolo ziduri mari și turnuri, porți ce s-au boltit 
Sînt pline de mister și întrebare.

Ești pentru mine nostalgia vechilor grădini, 
Ecoul unor cîntece de mult uitate
Și prin bătaia vîntului cărarea mi-o înclini 
sub toamna timpurie ce prin frunze bate.

Zadarnic vreau o umbră de fanare
Și-n ochii tăi descopăr ceva nou :
Atît de luminoși n-au fost, nicicînd, îmi pare 
Lumini ascunse-n umbre de firav ecou.

Privirea lor mai clară ca oricînd 
Emană timpul tînăr care vine ;
E ca oțelul, sau clădirile crescînd, 
Dînd sens contemporan orașelor bătrîne.

Pe fața ta, eu caut, cum nu pot uita, 
Legenda fermecată a dragostei dintîi
Și redescopăr bucuria tinereții în privirea ta 
Și te iubesc așa cum ești și îmi rămîi.

Nu, să nu te întorci să privești 
Apele negre de păcură moarte, 
Salonul cu șapte oglinzi
Să nu te apleci să-l cuprinzi 
Doar mîinile să le întinzi: 
Viața e aici
Ca o carte.

Știu, vom trece și noi, vom pluti 
In marea rotire a fructelor coapte, 
Valsul acesta îl dansăm -—.cine o fi 
Dominoul cu gluga de noapte ?

Nu, să nu te întorci să privești 
Umbre, trec umbrele repezi, 
Odihnim visele sub zăpezi, 
Numai viața s-o mîngîi, s-o crezi. 
Valsul e aici, © departe, 
Sînt mereu lîngă tine
In carte.

Acești băieți cu capetele aeriene, 
acești băieți cu pulovăre imense 
umflîndu-se ca parașutele, 
acești băieți bătîndu-se cu ploaia 
și rîzînd 
și răsucindu-i gîtul de argint 
în joacă, rîzînd 
și trăgînd-o de pletele lungi de argint 
și rîzînd...

Dragoste pentru strigătele lor din stradă, 
dragoste pentru fularele lor fîlfîind pe balcoane 
steaguri înguste, de lină, 
dragoste pentru ghetele lor 
care se mișcă pe acoperișuri 
printre zeițe de țiglă.
Ei se pregătesc de zbor.
Ei nu sînt încă pregătiți.
Acești băieți care aleargă jucîndu-se cu aerul, 
acești băieți care izbesc în pămînt cu călcîiul, 
în joacă, 
privind cum din țărînă izvorăsc 
brusc, violent, 
flăcări puternice, 
flăcări curate ca laptele—

S-au limpezit lumina, vinul 
și vîntul miază nopții; toamna, 
acest acasă, 
covîrșitor de-al nostru.
Dovlecii și creițele, gutuile și caprele, 
și vinul clocotind, și nucile 
descojite cu unghiile ;
copii, bătrîni și vorbe-n jurul mesei —- 
zi scurtă, zi dospită,
cocîndu-se cu soarele de-amiază ; 
mirosul dudului tăiat — lemn verde, 
lemn de copilărie 
și spre amurg, vîntul trezind ciulinii 
de-a lungul drumului subțire...

Doar vorbele, cu mîinile întinse, 
uitate-n jurul mesei, tăifăsuind scăzut, 
vorbe altoite cu vin, amare de nuci, 
încărcate cu pămînt; vorbe nuntind 
în seara vorbelor de dincolo de noi, 
din rădăcini și din părinți...

Mă depărtez un pas, un veac.
Se vede luna răsărind 
peste cîmpiile solemne ; 
pămîntul se apleacă încă puțin, 
cu noi, în noaptea echinocțiului — 
pămînt și stele, stele și pămînt, 
mereu acest acasă, 
de țară, de destin, de timp, 
întotdeauna-acasă.

Ochiul e o fîșie lungă 
pe care chipuri luminoase sînt, 
pe dunga sîngerată, fire 
de verde tînăr și verde bătrîn 
Stau pe acest perete vertical 
în taină călăreții nemișcați 
cu caii de metal în frîuri 
ca pe adîncul unei ape limpezi înecați 
Și cîte două frunți au fiecare 
O frunte galbenă spre lume arătată, 
cealaltă — retrasă-n apă 
către imaginea pe care n-a văzut-o 
nimeni niciodată.

GHERGHINESCU VANIA

LECȚIA DE ISTORIE
Dacii eroi
Capitulaseră cu inimile-n spade...
Noi
Ne-am născut din învingători
Și din cei retrași în păduri și-n balade.

Bogatul dacic pămînt
A fost de-atunci îmbogățit,
Ceas de ceas,
Cu încă un erou și-un mormînt. 
încă și azi,
Veghindu-i ogorul și cerul și munții, 
Fiii lui sînt marcați 
Cu aureolă în jurul frunții.

Căci dacă uneori
Inima omului acestor ținuturi 
Trece 
în cîntec do privighetori 
Totdeauna
Inima pămîntului și-a omului, 
Una —-
Bate
Intr-un singur cuvînt: 
Libertate.

MIHAI CONSTANTINESCU

INTERNA
Mi-e sufletul ca lutu-n frămîntare 
Configurat mereu în forme stranii, 
Ca un adine oceanic în mișcare 
Cînd au erupt, pe sub genuni, vulcanii.

Se dăruie donchijotesc himerei 
Cătînd tipar făpturii lui de pară, 
Dar cade-n arderi, ca protuberanța 
Sorbită în prăpastia solară.

Căci nu se află forme de-mplinire 
Atîtor densități de stări și chipuri, 
Sau poate-au dispărut din amintire 
Ca semnul șters de vînt, de pe nisipuri.

De-aceea, ca Sisif ce poartă stîncă, 
El duce semnul lumii-ntregi pe umăr, 
Reînviind din noaptea cea adîncă
Și ocolind căderi fără de număr.

GHEORGHE GRIGURCU

PATRIE!
Purtat de-un dor de clipă, 
întipărit în praful întîmplărilor, 
Un peregrin pe drumul cel mai lung, 
Descoperindu-și munții-n sine, 
Uimit de-absența gîndurilor, 
în acalmia nesfîrșitelor păduri, 
Cu flori în vîrful ascuțitelor miresme. 
Cuiburi de aer făurind în gînd cînd uit 
Că cele care sînt mai trainice-s, 
Acesta e trecutul,
Al meu, fiindcă exiști și tu, o, patrie î
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Algeria nu «xceaSv 'de mare. Ea se apropie de geometria unei stele. Unii o compară cu o femeie cu fața acoperită de un voal, sau cu o țărancă ce urcă o potecă ducînd pe cap un ulcior cu apă.Poeții algerieni au asemuit-o, în timpul luptei de eliberare, cu o madonă înlănțuită șl însîngerată. Tinerii poeți din generația actuală o văd ca pe o copilă afectuoasă, ținînd mîinile întinse spre viitor.Lupta anticolonială, plină de jertfe, mal este încă vie în amintirile tuturor, din orice colț al țării. Sîngele vărsat se sedimentează în cîntece, trecînd în Istorie. Mai este nevoie de mult timp pentru ca din memoria oamenilor să dispară traumatismele amintirii. Așa se face că, în orașe și sate, în așezările cele mai îndepărtate, în discuțiile familiare, la întîlniri prietenești sau cu alte prilejuri, poporul continuă să evoce anii grei de război în care suferințele și nenorocirea erau surse inepuizabile de curaj și speranță.Acest capitol al istoriei algeriene explică prezentul complex și dezvăluie viitorul purtînd pecetea omului lucrător, a algerianulul truditor legat în luctabil de tot ce buit la modelareaAstăzi, Algeria rată este o țară de restructurare, revenirea la formele cutului, ci prin căutarea de forme noi.Vechea Algeria avea o structură ce-i fusese impusă de geografia sa. Timp de secole, structura social- economică și social-cultu- rală a fost subordonată elementului geografic. Civilizația dominantă era cea a nomazilor și a semino- mazilor, a păzitorilor de turme. Pastoralismul era elementul caracteristic al personalității algeriene... Astăzi, formele vechi se descompun total, iar pa ruinele lor se nasc forme noi, 
o civilizație nouă.După colonizarea romană, Algeria a revenit la viața pastorală. Nu va fi însă la fel de data aceasta. Structura sa actuală nu mal este determinată în mod hotăritor de geografie ci de eforturile de dezvoltare.Mai multe mutații în curs permit să se întrevadă direcția generală a procesului de restructurări socia- x la, economice șl culturale.Colonizarea franceză a fost însoțită de o refulare, sau cel puțin de o îndiguire, a unei părți a algerienilor în afara perime- trelor ocupate de europeni. Suprimarea dreptului de deplasare pentru populația concentrată în așa-numitele „centre de regrupare", situate „departe de lume" în apropierea și chiar în deșertul Saharel era caracteristică. După obținerea independentei, rupînd barajul interdicțiilor, 2,5 milioane de locuitori din aceste regiuni s-au revărsat pe litoral. în orașele de aici ei au întîlnit încă 2 milioane de cetățeni rurali, parte integrantă a procesului de urbanizare. Plecarea masivă a europenilor din Algeria a lăsat un „vid" care a intensificat exodul spre orașele situate pe țărmul mediteranean.Urbanismul, școlarizarea, industrializarea, dezvoltarea comerțului, promovarea femeilor răstoarnă vechiul fel de a trăi. Războiul, independența, politica Algeriei converg spre făurirea unei conștiințe naționale dincolo de particularitățile tribale și pastorale. Se simte dorința puternică de a face din Algeria un stat modern.Algeria originală — în parte pastorală și de stepă, în parte pastorală șl muntoasă — se organiza altădată pe triburi, în jurul mormintelor strămoșilor. Astăzi — în parte dezvoltată, în parte subdezvol-

tatfi •— ®a e® organizează 
în jurul capitalelor regio
nale și, firește, în jurul capitalei naționale. Algerul. Cei care au denumit Algeria după numele capitalei actuale nu se îndoiau de faptul că această denumire va deveni semnificativă pentru structura de ansamblu a statului ce avea să se nască în această a două parte a secolului al XX-lea. Algeria nu înseamnă numai Algerul.

ales sar® tfwcS țara îna
inte — șl acestea sînt în primul rînd muncitorii din sectorul public al economiei și marea majoritate a intelectualilor. alături de elemente încă indecise, șovăielnice, prezente îndeosebi între șomeri șl o parte a populației rurale. Prezența acestor forțe este foarte bine simbolizată de imaginea studentului modern șl avid de ideile cele mai înaintate ale zilelor noas-

un străin care sosește ta 
Algeria nu va fl surprins de expresia adultă, melancolică, gravă și uneori poate tristă a tînă- rului algerlan. Da, Algeria cea de douăzeci de ani nu este întotdeauna veselă, în ciuda cîntecului revoluționar care o însuflețește.Generația războiului an- ticolonialist suferă încă de traumatismele prin care a trecut țara. Nu pot 
fi încă satisfăcute mul-
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mod ine- a contri-sa.decolonl- pe cale nu prin tre-
maghrebiene

Algerul — tradiție și modernitate

Jamel MOKNACHI 
publicist algerian

Dar, în același timp, ea este înainte de toate Algerul.Algeria lucrează și progresează. 1962—1968 este o perioadă furtunoasă, dar și bogată în succese. Datele de mal jos sînt elocvente în acest sens. Iată-le :Se folosește destul de curent noțiunea de „venit național" și se încearcă a se distinge zonele dezvoltate de cele care așteaptă încă să fie incluse în circuitul civilizației. Bazîndu-ne pe ritmul de dezvoltare preconizat, ajungem la concluzia că în 1968 Algeria, numărînd 12 milioane locuitori, va dispune de un venit național de 1 200 miliarde franci vechi, respectiv 100 000 de franci pe locuitor...In sectorul educației naționale se remarcă faptul că în octombrie 1968 în primul ciclu de școlarizare sînt cuprinși 1 600 000 de copii; în școala medie — 200 000 de băieți și fete. Invățămîntul superior numără aproape 10 000 de student!. Pe de altă parte, trebuie remarcat că efortul depus de guvernul algerian în domeniul învățămîntului este foarte important, a- . -cestui sector afectîndu- i-se o treime din bugetul național. E adevărat că peste șase milioane de algerieni — mai mult de jumătate din populația tării — au vîrsta sub 20 de ani.în ceea ce privește celelalte sectoare, fără a insista prea mult asupra datelor cifrice, putem totuși ușor reține următoarele conside- rațiuni : Industria minieră algeriană are o producție anuală de ordinul a 175 milioane dinari algerieni. Pentru industria hidrocarburilor, datele producției pe anul 1967 sînt următoarele : petrol brut — 38 730 000 tone și mari cantități de gaze naturale.Această privire sinoptică permite un optimism moderat, dar nu au- tomulțumirea. Timpul relativ scurt de la obținerea independenței nu a înlăturat încă contradicțiile dintre a vrea și a face...Totodată, analfabetismul este încă un teren confortabil pentru religie, puternic ancorată în rîndul populației.Desigur, în Algeria există forțe progresiste puter-

tre și cea a muezinului re- citîndu-și rugăciunea cu gesturi milenare, ostil progresului, indignat față de știința care îndrăznește și societatea care se reînnoiește.în acest context contradictoriu, tendința care își face în mod nestrămutat loc este „arabizarea" vieții publice. Aceasta înseamnă crearea de cadre naționale, învățămînt în limba națională. în această vință, arabizarea mîntului primar în principiu, să ducă arabizarea universității, a- cest fapt urmînd a se în- tîmpla aproximativ către 1990. Algeria își va purta atunci destinul într-un costum croit pe măsură.O forță activă a societății algeriene, speranțele ei, o constituie tineretul. Tinerii, revendicîndu-și tot mai activ „locul lor sub soare", participă eficient la treburile țării. Ei se afirmă în fiecare zi în toate campaniile naționale — alfabetizare, șantiere de voluntari, acțiuni de împădurire, ca și în lupta politică antlim- perialistă.
Și, cunoscînd acestea,

învăță- trebuie, la

te din dorințele tinerilor. Prețurile . cinematografelor și stadioanelor sînt adesea dincolo de posibilitățile lor. Tineretul orașelor este încă „privilegiat" față de cel de la sate, care încă nu cunoaște din viață decît sudoarea secerișului — „gestul august al semănătorului" — și căsătoria precoce. Aceasta este valabilă pentru cei care se atașează de pămînt, deoarece trebuie spus că tinerii din sectorul rural furnizează Franței o mină de lucru ieftină pe care nu o va putea găsi nicăieri mai ușor ca în Algeria. Așa se face că întîlnești adesea cobo- rînd spre porturi flăcăi puternici, purtînd un balot pe umeri și mergînd să-și întîlnească vărul care se află deja în minele din Alsacia și care a trimis o scrisoare, invitîndu-1: „Vino I Se găsește de lucru. Este greu, dar cel puțin poți cîștiga bani. Asta este important".felul acesta pleacă zeci, sute de oa- adesea avînd în bu- o batistă îmbibată picătură de ulei de
în zilnic meni, zunar cu omăsline, care să le aducă

aminte de țara Iubită... Există astăzi 600 000 de tineri șl mai puțin tineri în Franța, Belgia și Germania occidentală.O caracteristică a algerienilor este că sînt cu toții conștlențl de întîr- zierea cu care se prezintă în lumea progresului, a științei și tehnicii. Acest lucru este pe de o parte un stimulent mobilizator, dar, în același timp, starea de subdezvoltare joacă întrucîtva rolul cloroformului șl paralizează, deoarece trebuie recunoscut că dacă unele națiuni au atins luna cu navele lor spațiale, aici un automobil mai sperie încă multe bunici. Iată ce a însemnat pentru noi un secol de colonizare I Numai că Algeria, sfidînd pe cei sceptici, depune, plină de curaj, o muncă demnă de o națiune modernă.Cu potențialul său de hidrocarburi, cu sale agricole, cu dustrializării, cu naționalizarea aproape a ........... ~societăților străine, Algeria nu mai este mica colonie franceză, pe care, în antichitate, romanii o numeau „grînarul Romei", ci partenerul viabil în materie de schimburi economice și un detașament prețios al forțelor antiimperialiste.Nu putem evoca această tară fără a accentua virtuțile poporului său. Algeria- nul este, în general, renumit pentru ospitalitatea sa; dacă ați avea prilejul să treceți pe un drum de țară și ați întreba pe unde trebuie s-o apucați mal departe, să nu vă mirați dacă ați fi invitat să beți o ceașcă de ceai sau de lapte de capră și să gustați cîteva curmale, înainte de a primi răspunsul solicitat.Străjer serios al tradițiilor strămoșești, dar receptiv față de ideile progresului, algerianul reînvie mereu legendele șl basmele de o bogăție extraordinară ale poporului. Nu de mult, un colocviu cultural național a hotărît strîngerea laolaltă prin toate mijloacele tehnice audio-vi- zuale și de alt gen a acestui bogat patrimoniu, primejduit de scurgerea timpului. Nu degeaba se o- bișnuiește pe aici să se spună că „memoria poporului este biblioteca națională".O bună parte din suprafața Algeriei este acoperită de unul din cele mai mari deșerturi ale lumii — Sahara — străpuns astăzi de turlele semețe ale sondelor și brăzdat de șuvoaiele aurului negru. Aceasta nu împiedică, totuși, existența nomadismului, atît de poetic pentru unii. Nomazii, călătorind de la un punct la altul, urcă vara spre nord, pentru a lua parte la seceriș și a-și reîmprospăta rezervele de a- limente, iar după primele mușcături boară din sahariană, cămilelor, ximativ peste șase sute de mii de oameni, această fracțiune a populației nu cunoaște încă de pe urma independentei decît faptul încetării focului, al plecării francezilor și, cu ocazia u- nor sărbători, miile de drapele ce flutură strălucitor prin sate... Mijlocul de legătură cu restul lumii, radioul cu tranzistor!, este unicul tovarăș sub pînza cortului. în vecinătatea caprelor și a ceaiului mereu gata a fi servit. Dar saha- rienii continuă să fie în Algeria oamenii plini de noblețe, cinstiți, virtuoși.Căutînd să-și cîrmuiască cum s-a priceput mai bine barca prin strîmtorile întortocheate ale scrisului, în pofida subiectivismului, a lucrurilor deja cunoscute, autorul acestor rînduri nu a Intenționat să ofere un tablou exhaustiv, ci mai mult o Imagine sumară, o baladă scrisă cu ochii unui poet, adresată cititorilor români, pe care nu 
în 
de 
ai

resursele ritmul in-totalității

ale iernii co- nou spre căldura în pasul lent al Numărînd apro-

îi cunoaște direct, dar care are certitudinea a găsi prieteni fermi libertății și adevărului.

LUMEA INTERLOPA

„SCOTLAND YARD"-ULUI
Salvarea, pompierii șl poliția furnizează cea mai eruptivă prezență pe marile artere londoneze. într-o metropolă cu peste nouă milioane de locuitori „cazul grav" se pierde în masa faptelor diverse, frecvența a- cestuia devine parte din ritmul normal al vieții. Undeva o viață e în primejdie, a izbucnit un incendiu sau s-a comis o infracțiune. Sirena poliției, de pildă, dezlănțuie un urlet îndelung cu inflexiuni sinistre, disperate, care se impun Irezistibil șirurilor de mașini. Acestea se lipesc de trotuare, lasă culoar liber și ră- mîn încremenite, în timp ce mașina neagră cu inscripția „Police", care nu cunoaște regula stopului, a limitării vitezei sau a sensului opus, gonește și se strecoară ca o nălucă. Este în acțiune poliția metropolitană, cunoscută sub numele mai răspîndit de Scotland Yard.Literatura polițistă l-a pus aureolă de legendă, televiziunea șl filmul au creat inspectori și detectivi celebri. Oamenii de la Scotland Yard zîm- besc ironic, afirmînd că infailibilii eroi fictivi nu seamănă deloc cu cei reali, nici ca aspect, nici ca metodă, nici ca stil. Fiind puțin cunoscători șl bizuindu-se doar pe fantezie, cei mai mulți autori dau o imagine deformată a anchetei judiciare, introduc erori demne de parodie, ajung la soluții imposibile de dragul senzaționalului facil. Un inspector de la Scotland Yard declara nu demult că de fapt această profesie cere muncă grea și viață agitată, adeseori neglijarea familiei; numeroase cazuri care păreau cîndva dificile devin acum din ce în ce mai banale datorită laboratorului și comunicațiilor rapide, alteori la capătul unei piste apare eșecul șl decepția, iar „eroii" sînt oameni simpli și nu supermeni — care înfruntă zilnic lumea subterană a infractorilor și se zbat să atenueze indiferența și uneori chiar ostilitatea opiniei publice.

fanților. De obicei, așa cum s-a în- tîmplat și la ultima mare demonstrație din octombrie împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, polițiștii în uniformă însoțesc coloana demonstranților, înșirîndu-se în șir de ambele părți. Dacă, de exemplu, ținta unei demonstrații este White Hall-ul, lucru cunoscut dinainte, atunci accesul este în mod cert blocat de puternice cordoane de polițiști bine instruiți în tactica de a respinge încercările de pătrundere cu forța. In spatele lor stau polițiști-călare, gata să șarjeze mulțimea în eventualitatea spargerii cordonului. Nu rareori, cînd atmosfera se încinge, intră în funcțiune bastoanele de cauciuc și pancartele, astfel încît unii dintre polițiști și demonstranți au nevoie de îngrijiri medicale.

Șl TOTUȘI...
CURBA CRIMINALITĂȚII 
ESTE IN ASCENSIUNE

POPAY — SIMBOLUL UNEI
FUNCȚII ANTI-POPULAREIntr-adevăr, poliția engleză nu se poate lăuda că a fost îndrăgită de populație. Istoria ei de secole dezvăluie păstrarea pînă în ziua de. azi a aceleiași neschimbate misiuni de instrument în mîna clasei dominante pentru apărarea orînduielilor stabilite de aceasta șl pentru oprimarea maselor muncitoare. De-a lungul u- nor perioade de frămîntări sociale, protestele și presiunile opiniei publice au impus adeseori dezbateri parlamentare aprinse în legătură cu acțiunile represive, anti-populare ale poliției și chiar adoptarea unor măsuri de limitare a atotputerniciei ei.Așa s-au petrecut lucrurile, de pildă, în a treia decadă a secolului trecut, cînd autoritățile priveau cu neliniște influența crescîndă exercitată de Uniunea politică națională a oamenilor muncii. Șefii politiei, care primiseră ordine să supravegheze îndeaproape activitatea Uniunii, au recurs la folosirea unui detectiv în haine civile. Pe atunci abia se discuta formarea unui corp de detectivi bine instruiți în domeniul urmăririi și cercetărilor. A fost ales un oarecare Popay, care a reușit să pătrundă în cercurile Uniunii. Discursurile lui incendiare la adresa guvernului și mai ales incitările directe la asasinarea unor oameni politici au trezit bănuielile liderilor Uniunii. Acestea au fost confirmate atunci cînd unul dintre membrii organizației, intrînd întîmplător într-un post de poliție, l-a recunoscut pe Popay îmbrăcat în uniformă. Provocarea polițienească a fost imediat demascată. opinia publică a fost cuprinsă de indignare și parlamentul a fost nevoit să instituie o comisie de anchetă. Popay — țap ispășitor de circumstanță — a fost demis din poliție.Reacții de amploare din partea populației s-au înregistrat mereu în urma repetatelor intervenții brutale ale forțelor polițienești împotriva demonstranților pe străzile sau în squarurile Londrei. Cu timpul, această presiune a opiniei publice a avut efecte asupra atitudinii și practicii poliției. De pildă, spre deosebire de situația din S.U.A. sau Franța, polițiștii britanici nu poartă arme de foc, nu folosesc gaze sau furtunuri de apă pentru împrăștierea manifes-

DE LA HĂITASII
DIN BOW STREET

LA CELE 2 000 000 
FIȘE PERSONALEDeși în alte țări unele metode de cercetare erau într-o fază mai avansată, în Marea Britanie abia în 1905 au fost prezentate amprente digitale ca probe în fața unui tribunal. A trebuit să treacă totuși ani de zile pînă cînd tribunalele au fost convinse să accepte noul gen de probă. Ulterior C.I.D.-ul și-a asigurat mij- . loace moderne, științifice, iar experții laboratoarelor lui sînt în stare să descopere cele mai estompate amprente digitale, uneori perceptibile numai cu ajutorul unor lupe extrem de puternice și reflectoare speciale. La Scotland Yard se afirmă că această metodă, folosită astăzi pe scară largă, aduce contribuția principală la detectarea și prinderea infractorilor. Printre aceștia, „profesioniștii" sînt însă mai greu de depis- . tat pe această cale, deoarece iau mai întotdeauna precauția de a-și pune mănuși atunci cînd „lucrează".Cu prilejul unei vizite la Scotland Yard, mi s-a arătat și modernul departament al amprentelor digitale, unde se află o colecție impresionantă care însumează circa două milioane de fișe personale. Sistemul de clasificare, pe baza unui index rotativ, permite efectuarea raoidă a confruntării prin simple apăsări pe buton. Aici se fac zilnic. în medie, o mie de asemenea operații, uneori la cererea unor posturi de poliție din provincie. Cînd a avut loc marele furt al trenului poștal în 1963, detectivii trimiși de Scotland Yard au descoperit ascunzătoarea bandei într-o casă situată în mijlocul unei păduri. Or tocmai amprentele digitale găsite acolo, în ciuda prudenței gangsterilor, au dus la arestarea celor mai multi dintre ei într-un timp scurt.

SERVICIUL 999 DIN 
„NEW SCOTLAND YARD

Iunie 1967. Noaptea Sfîntulul Ion. 
A venit iarna. Pe platou, focurile ard în vetre. Rachiul curge din a- bundență. Minerii bolivieni sînt în sărbătoare: jocuri și veselie. Și deodată vestea : minele Catavi, Siglo XX, Llallagua au fost ocupate de forțele armate. La 4 dimineața, trupele atacă prin surprindere. E un adevărat masacru.- Mitraliera mătură Plaza del Minero și soldații aruncă grenade în case. Pier copii și femei. Un soldat a refuzat să tragă. Ofițerul îi strigă : „Foc 1". Soldatul refuză în continuare să tragă. Ofițerul pune țeava pistolului la tîmpla soldatului și îi zboară creierii. Soldatul căzu în propria lui casă. Morții din jur erau rudele lui.Nu pentru prima oară violenta se abătea asupra minerilor. Cu doi ani înainte, în 1965, armata ocupase, trecînd prin foc și sînge, minele Milluni și Kami și lăsase în urmă 200 de cadavre. Violența domină viața minerilor din clipa în care se nasc. Cei mai curajoși luptători din timpul răscoalei din 1952 au fost minerii de la minele de cositor care au dărîmat zidurile orașului La Paz cu cartușe de dinamită și au murit cîntînd. Cu cîțiva ani în urmă, cînd armata oligarhiei a cusut cu gloanțe un steag pe trupul Măriei Barzola, care conducea o demonstrație pentru mărirea salariilor, sîngele minerilor a curs din nou în valuri.La sfîrșitul anului 1964, generalii 
au pus mîna pe putere în Bolivia. O lovitură de stat l-a înlăturat pe președintele constituțional Victor Paz Estenssoro. Din Lima, unde se afla în exil, Estenssoro a denunțat mai tîrziu participarea nord-ameri- canilor la lovitura de stat militară care îl înlăturase de pe scaunul prezidențial. Incepînd din 1964, în Bolivia, imperialismul a jucat cu cărțile pe masă. Aici, ambasadorul nord-amerîcan asistă la toate reu- - niunile cabinetului ; miniștrii și președintele discută în prezenta lui

Mr. Douglas Henderson și aceasta 11 se pare atît de natural, încît scriitorul american John Gunther, invitat la una din aceste reuniuni, a relatat episodul în ultima sa carte.Armata, care avea nouă mii de oameni înainte de lovitura militară din noiembrie 1964, și-a ihărit e- fectivele la peste 30 000. Soldele militarilor au crescut de trei ori. In același timp, mii de muncitori mineri au fost concediat!. înainte

de 1964, salariile minerilor erau modeste ; astăzi nu le asigură nici măcar pîineă.La Paz este capitala uneia din țările cele mai sărace din America Latină. Pe străzile sale de pămînt bătătorit sau pietruit rulează însă un număr incalculabil de automobile de lux. Opulența lor contrastează izbitor cu mizeria locuitorilor unei țări care, împreună cu Haiti, deține îndoielnica onoare de situa pe locul cu cel mai mare cent de mortalitate infantilă America Latină.Răscoala din 1952, dirijatăMișcarea Națională Revoluționară (M.N.R.), a naționalizat minele de cositor, care aparțineau celor trei mari familii oligarhice (Patino,

DE COSITOR ALE BOLIVIEI

de
a se pro- din

A

Hochschild și Aramayo). Dar în momentul naționalizării, minele încetaseră de a mai fi o afacere grasă pentru proprietarii lor care, în plus, au primit o substanțială indemnizație. Cositorul a continuat să fie trimis, sub formă brută, la uzinele de prelucrare William Harvey din Anglia — proprietatea u- neia din cele trei mari familii ale oligarhiei boliviene — precum și la uzine din Statele Unite.

Bolivia a fost Invadată de tehnicieni, economiști, sociologi, statisticieni, antropologi, strategi și alțl „specialiști" de tot felul, care ofereau tot soiul de „rețete" pentru o țară locuită de oameni atît de săraci încît sînt nevoiți să mestece frunze de coca pentru a-și astîm- păra foamea. Tot în acest context au apărut și comercianții speculanți care scot banii muncitorului prin te miri ce ; în colibele mizere de

de Eduardo GALEANO, 
publicist lud-americanIndustrializarea în domeniul cositorului ar fi fost pasul cel mai firesc, o dată cu naționalizarea minelor. Dar trusturile străine rezervaseră Boliviei rolul de exportator de minereuri în formă brută și nu erau dispuse să colaboreze la dezvoltarea metalurgiei. De aceea, „ajutorul" ce i s-a acordat era condiționat, între altele, de obligația de a importa în exclusivitate produse de fabricație nord-americană și de a nu-și dezvolta producția națională. O dată cu acest „ajutor".

pe platou sau de la tropice, cu mese pe care lipsesc bucatele, găsești — surpriză ! — păpuși japoneze care vorbesc și cîntă ; în ungherele uitate ale țării, unde mulți copii nu cunosc laptele, unii beau whisky „Ballantine’s". Pletura de negustori care se îndeletnicesc cu Importul a inundat sărăcia cu lucruri inutile și sfidătoare.La puțină vreme după evenimentele din 1952, prețul cositorului pe piața mondială a început să scadă, în 1953, el era cu 30 la sută mal mic decît în 1951. în aceste condiții, „revoluția" se năștea strangulată : penetrația economică a imperialismului a demontat-o piesă cu piesă, așa cum demontezi un ceas.Și totuși, în pofida slăbiciunilor

și a lipsei unei orientări politice ferme, răscoala a lăsat urme profunde : s-a pășit la înfăptuirea reformei agrare, a fost proclamat votul universal ; s-a democratizat sistemul de învățămînt ; s-au con- . struit noi șosele naționale ; au fost diversificate și dezvoltate culturile agricole.Dar ascensiunea la putere a militarilor șl dominația străină au a- nulat treptat roadele cuceririlor obținute de popor. Interesele companiei „Standard Oii" au dobîndit preponderență. „Bolivian Gulf", filiala companiei Standard, s-a bucurat din partea regimului militarilor de un tratament privilegiat, în dauna companiei de stat.Statul i-a acordat companiei „Philips Brothers" dreptul la exploatarea pe timp de 20 de ani a complexului minier „Matilde", care conține imense zăcăminte de zinc, plumb, argint și cadmiu (mineral strategic de foarte mare valoare, care nici măcar nu este menționat în contract). Calculele oficiale indică beneficii pe care compania le va primi în numerar în următorii 13 ani — 147 milioane dolari. In a- celași timp statul va primi doar 3 milioane dolari cu care nici măcar nu va putea recupera investițiile pe care le-a făcut mai înainte.Teritoriul pe care se întinde astăzi Bolivia a aparținut înaintea cuceririi spaniole provinciei celei mai înfloritoare a imperiului incașilor. Acest popor, condamnat astăzi la umilință, a fost cel care a ridicat edificiile de la Tiahua- nacu, ale căror ruine impunătoare se oferă astăzi ochilor uimiți ai turiștilor ca exemplu al geniului și capacității creatoare a acelei civilizații. Dar bolivienii — ca toți la- tino-americanii — înfruntă imensa sfidare plătind un preț ridicat de sînge pentru a-și făuri o soartă nouă, pe măsura splendorilor trecutului, și în deplină concordantă cu năzuința poporului spre independentă națională, spre dezvoltare economică și progres social.

Noua clădire, considerată ca cel mai modern sediu de poliție din . Europa, este a treia în ordine cronologică. Mi s-a spus că numele de Scotland Yard (Curtea Scoției) își are originea într-o veche tradiție. Nu departe de Westminster, cîteva case rezervate pentru găzduirea regilor Scoției aflați în vizită la Londra, deveniseră cunoscute sub numele generic de Scotland Yard. Pe la începutul secolului XIX, cînd s-a instalat acolo poliția metropolitană, numele de Scotland Yard a continuat să ră- mînă pentru a desemna sediul poliției londoneze. Devenind neîncăpător, pe la 1890 a fost construit un nou grup de trei clădiri, parțial din granitul pe care l-au scos din cariere deținuții de la faimoasa închisoare Dartmoor. După mai bine de 70 de ani, istoria s-a repetat și cartierul general al politiei metropolitane este astăzi instalat într-un grup de blocuri dotat cu echipament și mijloace tehnice moderne unde lucrează aproape trei mii de oameni în cadrul unor servicii legate între ele printr-o coordonare strînsă a întregii activități.Una din principalele inovații o constituie aici sistemul automat al centralei telefonice care cuprinde 280 de linii directe, 1 200 interioare și 300 fire legate direct cu posturile de poliție din zona metropolitană, precum și un serviciu automat de telex, un oficiu telegrafic și aparate modeme de transmitere a fotografiilor, a amprentelor digitale, documentelor, atît în țară cît și peste hotare. Un serviciu complex, specializat este serviciul de urgență, care răspunde la formarea numărului de telefon 999. Din acest punct centralizat, persoana care cheamă este pusă instantaneu în legătură cu Salvarea, pompierii sau poliția, după cum este cazul. Cînd se cere, de pildă, intervenția poliției, operatorul retransmite de îndată prin radio Instrucțiuni mașinilor aflate în patrulare și celui mai apropiat post de poliție. La nevoie, se dă semnal și garajului subteran al clădirii unde încap 190 de mașini și 70 de motociclete. Nu demult, într-o suburbie a Londrei, un „Jaguar" cu gangsteri s-a transformat într-un „berbec" pe roate spărgînd ușa de la intrare a unei bănci care tocmai închisese ghișeele. Bandiții au sărit din mașină, au intrat în bancă, s-au năpustit asupra funcționarilor uluiți, au pus mîna pe bani și au dispărut cu o altă mașină care îi aștepta. Intre timp, un cetățean care asistase la scenă a telefonat la 999, astfel încît în mai puțin de trei minute toate străzile de ieșire din zona atacului au fost blocate de mașinile poliției. Bandiții au încercat zadarnic să treacă prin rețea și, după urmăriri dramatice, ca în filme, au fost prinși. Serviciul 999 a fost introdus în 1937. cînd s-au înregistrat a- proape 48 000 de chemări urgente. Acum, aceste apeluri se ridică anual la peste un milion. O secție interesantă este și aceea a hărților, care cuprind întreaga metropolă, pe districte. Hărțile sînt dispuse de-a lungul pereților sau sub forma unor pagini uriașe care se mișcă în jurul unui ax. Stegulețe multicolore indică infracțiunile rezolvate și nerezolvate, zonele cele mai expuse spargerilor, furturilor de mașini etc. O statistică vie, sub continuă supraveghere, și a cărei studiere este extrem de utilă oneratiunilor practice. De multe ori, hărțile acestea oferă indicii valoroase, avînd ca rezultat arestarea unor „profesioniști" care folosesc o anumită metodă personală sau au predilecție pentru un anumit cartier.

Interlocutorul meu îmi spunea că în ciuda experienței acumulate, Scotland Yard-ul. duce o luptă grea împotriva criminalității, aflată în continuă creștere. In 1900, de pildă, au avut loc 8 000 de spargeri cunoscute de poliție. în timp ce în 1966 numărul lor a ajuns la circa 276 000. O preocupare pentru poliție este șl anihilarea marelui business al stupefiantelor, care a prosperat în ultimul timp într-un ritm îngrijorător, făcînd numeroase victime, mai ales în rîndul tineretului, și constituind totodată un primejdios generator de alte infracțiuni. Bande cu ramificații internaționale introduc și plasează stupefiantele printr-o rețea greu de depistat. Descinderile poliției se încheie uneori cu arestarea unor persoane izolate, care deobicei nu cunosc pe alți agenți de legătură, în timp ce marii capi ai organizației rămîn în anonimat. Uneori cercul se strînge și, o pistă bine urmărită, duce la capturarea unor importante cantități de heroină, evaluate adesea în milioane de dolari. Și nu este deloc ușor de descoperit releul misterios al stupefiantelor, mai ales atunci cînd se recurge la soluții din ce în ce mai ingenioase. Presa relata cazuri în care heroina a fost ascunsă în valize diplomatice sau în portocale aduse pe calea importului normal sau în pachetele în care familii din- tr-o țară îndepărtată trimit unei rude aflate la rate.Un alt nalității cazinouri șl tripouri, unde intră în conflict interesele diferitelor bande. Acestea își împart de regulă „zonele" pe care le controlează sub cunoscuta formulă a „protecției". Patronii respectivi primesc oferta de a li ysa proteja localurile, adică de a li se) asigura o activitate netulburată, bine înțeles în schimbul unor sume considerabile, plătite regulat. In caz de neacceptare — ceea ce se întîmplă mai rar — localul este expus unor raiduri și scandaluri ale gangsterilor de natură să alunge clienții. Recent la Scotland Yard se urmărește cu neliniște tendința Mafiei cazinourilor din S.U.A. de a se infiltra pe piața londoneză, făcînd chiar inv-s- tiții în localurile de joc și cîștigîn- du-și adepți în rîndul gangsterilor protecționiști locali.Deși în Anglia, spre deosebire da S.U.A., există unele restricții, procurarea unei arme nu pare să prezinte nici aci mari dificultăți. Nu demult, un reporter de la televiziune, pentru a demonstra existența acestei practici, l-a convins pe un vechi client al poliției să apară în studio cu un revolver cumpărat special pentru acest prilej. Deși respectivul a stat tot timpul în umbră (pentru a nu fi recunoscut), detectivii de la Scotland Yard care i-au studiat profilul pe micul ecran au reușit să-l identifice. Totodată, mărindu-se fotografiile scenei televizate, a putut. î fi citită seria revolverului. In scurt k-..' timp, eroul a fost adus în fața unei, yj instanțe și condamnat. Cu scuzele”4'/;’ postului de televiziune. în contrastant dezavantaj față de criminalul care-și procură lesne arme se află însă polițistul britanic care, potrivit regulei, nu este niciodată înarmat. Excepție fac doar rarele cazuri în care sînt urmăriți criminali deosebit de primejdioși și înarmați. Singura lui armă de apărare este casca clasică și un scurt baston de cauciuc, înfruntînd astfel criminali înarmați care nu ezită uneori să tragă. Din acest punct de vedere publicul exprimă deseori sentimente de compătimire pentru bietul „Bobby" (cum i se spune în limbaj popular polițistului în uniformă). A stîrnit, de pildă, indignare generală tragedia celor doi polițiști care patrulau într-o zi în apropierea unei închisori londoneze. întrucît nu sînt rare evadările cu ajutor din afară, cei doi s-au apropiat de o mașină care staționa și le trezise bănuielile. Intr- adevăr, în mașină se aflau trei răufăcători urmăriți, care, pentru a nu fi recunoscuți, i-au împușcat cu sînge rece pe cei doi polițiști și au dispărut. A urmat una din cele mai ample operații de căutare a făptașilor. Doi dintre ei au fost prinși la scurt interval, dar al treilea n-a fost chip să fie descoperit, deși Scotland Yard-ul folosise toate sursele . de informare, precum și contactele cu lumea interlopă din Londra. Dar însuși acest imperiu subteran al crimei ajutase să fie descoperită una din acele ascunzători sigure pe care poliția poate că nici n-ar fi bănuit-o. Și aceasta din cauză că fugarul în- călcase codul nescris al profesiei, potrivit căruia trebuie să se evite omorîrea polițistului neînarmat. De aceea, nu rareori voci misterioase sună la telefonul Scotland Yard-ului : „II găsiți pe X la următoarea a- dresă...". Lipsit de acest sprijin important, ucigașul a luat calea pădurilor din Kent, unde pînă la urmă a fost încolțit șl capturat. Toți trei au fost închiși pe viață.

Londra... plăcintele prefe-teren de cultivare a crimi-Î1 formează numeroasele

RĂDĂCINA RĂULUI 
SOCIETATEA

• ••

Parcurgînd serviciile moderne din clădirea Scotland Yard-ului îți poți da seama că totuși nu este suficient să ai la dispoziție aparate electronice, laboratoare excelente și o armată do cercetători științifici în spatele fie- cărui detectiv, atîta timp cît nu sînt combătute și lichidate înseși sursele și rădăcinile sociale ale criminalității. Este adevărat că unele metode se perfecționează, ca. de pildă, încercarea din ultimul timp de a da precădere mai mult urmăririi infractorului decît crimei, adică o evidență continuă și documentată a principalilor suspecți de pe lista poliției, urmărirea mișcărilor lor și verificarea elementelor informative cu a- jutorul calculatoarelor electronice. Lumea infractorilor își are însă și ea experții săi, care descoperă la rîndul lor noi căi și mijloace multe dintre ele tot pe baza perfecționărilor tehnice. Si astfel spirala neîncetatelor bătălii’ cu criminalitatea își menține cursul ascendent.
Liviu RODESCU
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PRIMISE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit vi
neri după-amiază pe ministrul in
dustriei forestiere și economiei a- 
pelor al R. S. Cehoslovace, Hanus 
Julius, care se află în vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, Gheorghe Hossu, 
președintele Comitetului de Stat

al Apelor, Filip Tomulescu, ad
junct al ministrului economiei fo
restiere, precum și Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele aspecte ale colaborării în
tre cele două țări, în domeniile 
economiei forestiere și economiei 
apelor.

(Agerpres)
♦

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Finlandei

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Finlandei — aniversarea a 51 de 
ani de la proclamarea independen
ței — ambasadorul acestei țări la 
București, Kaarlo Veikko Makela, 
a oferit vineri o recepție.

Au luat parte Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Gh. Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Bălan, ministrul în-

vățămîntului, George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai cultelor,, ziariști.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)
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Ministrul afacerilor externe al Republicii
" • f

Socialiste România va face o vizită
oficială in Republica Democrată Germană

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Demo
crate Germane, Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al Repu

blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, va face o vizită oficială 
în Republica Democrată Germană, 
în cursul săptămînii viitoare.

Cronica zilei
O delegație a Comitetului Național pentru Apărarea Păcii a plecat vineri seara spre Budapesta, pentru a face o vizită în R. P. Ungară la invitația Consiliului Ungar al Păcii. Delegația este formată din Stelian Ionescu. vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, și Vaier Voica. secretar al Comitetului municipal de luptă pentru pace București.

★Delegația Comitetului Păcii din R. P. Bulgaria, care la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit vineri seara Capitala. Din delegație au făcut parte Ivanka Ni- kolova, președinta Comitetului județean Pernik de luptă pentru pace, și Gheorghi Bakalov, vicepreședinte al Comitetului pentru pace al orașului

Sofia. în timpul șederii în tara noastră, oaspeții bulgari au vizitat obiective economice și social-culturale din județele Argeș, Vîlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Brașov, Prahova și din municipiul București. Delegația a avut convorbiri, la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, cu prof, univ. dr. docent Tudor D. Ionescu, președintele comitetului, Sanda Rangheț, secretar, și dr. Dan Foglu, vicepreședinte al Comitetului municipal de luptă pentru pace București.
AVineri a sosit în Capitală delegația Uniunii Studenților Universitari din Slovacia, condusă de Baltazar Duben, președintele Uniunii, care, la invitația U.A.S.R., va face o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

în Capitală au luat sfîrșlt, vineri 
după-amiază, lucrările Conferinței 
naționale de microbiologie genera
lă și aplicată, organizată sub egi
da Academiei.

Timp de trei zile, specialiști ro
mâni și din numeroase țări ale 
lumii au înfățișat rezultatele cer
cetărilor menite să pună în evi
dență noi taine ale microorganis
melor și să le valorifice în folosul 
omului. Tabloul stadiului de cu
noaștere în microbiologie, rezultat 
din cele peste 200 de referate de 
sinteză și comunicări prezentate, 
a fost completat cu discuții în ju
rul „meselor rotunde", prin schim
buri directe de opinii și vizite în 
unele institute de cercetări din 
București.

După cum releva acad. Alice 
Săvulescu, președintele Comitetu
lui de organizare a Conferinței, în 
cuvîntul rostit la închiderea lu
crărilor, reuniunea de la București 
s-a desfășurat într-un climat știin
țific de înaltă ținută. Ea are meri
tul de a fi reunit, pentru prima 
dată, rezultatele cercetărilor de 
microbiologie din toate unitățile de 
cercetare românești, într-o con
fruntare cu valoroase realizări ale 
unor cunoscute personalități ale 
vieții științifice de peste hotare.

(Agerpres)

DlH ȚĂRILE SOCIALISTE

u- R- s- s- Ediții consacrate 
centenarului lui Lenin

în legătură cu centenarul 
nașterii lui Lenin (aprilie 1970), 
editurile sovietice vor publica 
aproximativ 600 de volume de 
lucrări ale lui Lenin, precum 
și monografii, cercetări dedi
cate vieții și operei sale. în 
cinstea jubileului va apărea 
volumul 37 al Operelor com
plete, care include aproxima
tiv 400 de documente și lucrări

inedite, datînd din perioada 
1900—1922. Printre acestea se 
numără articole și cuvintări, 
materiale pregătitoare, un 
interviu, scrisori și alte do
cumente. Printre edițiile ju
biliare va fi și o lucrare în 5 
volume de amintiri despre 
Lenin, aparținînd rudelor și 
prietenilor săi, precum și u- 
nor personalități din străină
tate.

r. p. chineză Succese in 
introducerea tehnicii noi

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai P.M.S.U.
Vineri a sosit în Capitală o 

delegație de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de tovarășul Jozsef Bă- 
lint, șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
a>XR.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în Româ
nia.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de tova
rășul Mihal Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Economic, de activiști 
de partid.

Au fost de față Jozsef Vlnce, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

ACTUALITATEA CULTURALĂ

PRIMUL SPECTACOL PREZENTAT
DE ANSAMBLUL DE DRAMA AL NAȚIONALULUI PRAGHEZ

Ansamblul de dramă al Teatrului 
Național din Praga a prezentat vi
neri seara, în sala Comedia, primul 
său spectacol în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țara noastră. 
Artiștii oaspeți au interpretat re
marcabila tragedie a dramaturgului 
spaniol Federico Garcia Lorca — 
„Casa Bernardei Alba“. Regia spec
tacolului este datorată artistului po
porului, Alfred Radok. Principalele 
personaje ale piesei, care evoluează 
în cadrul scenografic conceput de 
Josef Svoboda, artist al poporului, 
sînt interpretate de Jirina Sejbalova, 
artistă a poporului, Vlasta Fabiano- 
va. Dana Medricka și Marie Vasova,

artiste emerite, Jarmila Krulisova, 
Luba Skorepova, Nadezda Gajerova, 
Nina Jirankova, Jaroslava Tvrzni- 
kova și alții. Ilustrația muzicală 
este semnată de Miroslav Ponc, ar
tist emerit.

In asistența prezentă la spectacol 
se aflau Ion Brad, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Karel Komarek, consilier al ambasadei R. S. Cehoslovace la București.

SPORT
Turneu! international de volei

„Finalele" se joacă astăzi

Sărbătoarea 
majoratului

Decembrie, cunoscută ca lună a 
'ilanțurilor și a proiectelor, a vo

inței școlarilor și a sărbătorilor de 
.arnă, și-a adăugat in ultimii ani 
încă o tradiție : Sărbătoarea majora
tului. Cei aproape 200 000 de adoles
cenți, care au împlinit 18 ani în 
cursul lui 1968, sînt în aceste zile eroii unor frumoase festivități.

Inițiată de Uniunea Tineretului 
Comunist în vederea evidențierii 
memorabilului eveniment înregistrat 
anual în viața a mii și miț de tineri, 
sărbătoarea majoratului include pro
grame artistice și distractive, dezba
teri cu privire la profilul moral al 
tînărului de azi, la drepturile și obli
gațiile sale cetățenești. La aceste 
manifestări sînt invitate să vorbeas
că personalități ale vieții noastre so
ciale, oameni cu bogată experiență în 
diferite domenii, activiști de partid și de stat, juriști, pedagogi, munci
tori fruntași, scriitori.

Acțiunile, care vor lua sfîrșit la 31 
decembrie, se desfășoară la casele 
de cultură ale tineretului și cluburile din București și alte orașe, precum și în mari întreprinderi industriale, 
cămine culturale și cooperative agri
cole de producție din întreaga țară.

(Agerpres)

Atenție la 
calea ferată!

La 10 decembrie 1968 se 
pun sub tensiune linia de con
tact și instalațiile aferente el, 
pe distanța București-Nord — 
Ploiești, în vederea trecerii la 
remorcarea trenurilor cu loco
motive electrice.

Linia de contact va lucra 
sub tensiune de 27 000 volți.

Construcția ei este astfel 
realizată ca să nu poată pro
voca situații care ar periclita 
viața celor ce se găsesc în 
preajma ei. Este necesar însă 
ca toți cetățenii să respecte 
cu strictețe anumite reguli a- 
tunci cînd sînt în apropierea 
rețelei de contact, a stîlpilor 
sau altor elemente din con
strucția rețelei sau din zona 
ei. Aceste reguli se află afi
șate în gări, pe peroane, săli 
de așteptare și în trenuri.

Atenție, calea ferată electri
ficată București — Brașov lu
crează sub o tensiune de 
27 000 volți și prezintă pericol 
de electrocutare pentru cei 
care nu respectă riguros in
strucțiunile anunțate.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

6 decembrie 1968
22 15 60 72 35 7 8 32 4 19 69 43
FOND DE PREMII: 873.743 lei

Ieri a început în Capitală faza finală a Bienalei de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale". In spectacolul inaugural, formația de teatru a Casei 
de cultură a municipiului Buzău a interpretat comedia lui Caragiale : 

„O noapte furtunoasă" (Foto : Gh. Vințili)
ORATORIUL „PĂMÎNT DEZROBIT"

DE GHEORGHE DUMITRESCU ÎN PRIMA AUDIȚIESub bagheta dirijorului Mircea 
Cristescu, orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu" a ore- 
zentat vineri seara. în sala Ateneu
lui Român, concertul pentru pian și 
orchestră nr. 1 în si bemol minor 
de Ceaikovski, în interpretarea pia
nistului sovietic Iakov Flier. Progra
mul a cuprins, de asemenea, în pri

mă audiție oratoriul lui Gheorghe 
Dumitrescu „Pămînt dezrobit", pen
tru recitator, soliști, cor mixt și 
orchestră, la care și-au dat concursul 
actorul Fory Etterle, tenorul Cornel 
Stavru, baritonii David Ohanesian și 
Nicolae Gafton, basul Traian Popes
cu, precum și corul Filarmonicii di
rijat de Vasile Pantea.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA JUBILIARA
LA INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BRAȘOVIeri au început la Brașov lucră

rile sesiunii științifice jubiliare con
sacrate celei de-a 20-a aniversări a 
învățământului tehnic superior din 
localitate. Participă cadre didactice și cercetători din institutele de în
vățământ din țara noastră, cadre de 
conducere și specialiști din între
prinderile județului etc. Cu prile
jul deschiderii sesiunii jubiliare, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe

SESIUNE DE

Pană, prlm-secretar al Comitetului 
județean P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, precum și 
reprezentanți ai Ministerului învă
țământului, ai unor institute de în- 
vățămînt superior și întreprinderi, 
care au felicitat cadrele didactice, 
pe studenți, cu prilejul acestui im
portant eveniment. In cadrul sesiu
nii vor fi prezentate 20 de lucrări 
științifice.

COMUNICĂRI
PE TEME ALE ISTORIEI FILMULUI ROMANESCVineri dimineața a început la 

Casa oamenilor de știință din Bucu
rești o sesiune de comunicări ști
ințifice privind istoria filmului ro
mânesc mut, organizat de Institutul 
de istoria artei și Arhiva națională 
de filme. La lucrări participă cri
tici de film, cercetători din dome
niul istoriografiei filmului din în
treaga țară, precum și unii creatori

din vremea pionieratului filmului 
românesc.

Rezultatele acestei sesiuni vor fi 
făcute cunoscute prin publicațiile 
Arhivei naționale de filme și ale 
Institutului de istoria artei, precum și prin tipărirea volumului „Filmo- 
grafia națională 1896—1930“.

(Agerpres)

„Luna cadourilor" la magazinele 
cooperației de consum

în tot cursul lunii decembrie 
în magazinele cooperației de 
consum se organizează „Luna 
cadourilor". Și cum oamenii 
pregătesc în fiecare an, în 
preajma sărbătorilor de iarnă, 
cadouri pentru cei dragi, uni
tățile cooperației de consum 
oferă o bogată paletă de arti
cole specifice pentru toate 
vîrstele. Se pot alege, după 
preferințe și apreciere, articole 
de îmbrăcăminte și încălță
minte modernă, de bună cali
tate. Au intrat în magazine 
confecții, tricotaje, încălță
minte, articole de sport și vo
iaj, articole de galanterie și 
marochinărie.

Oricine, inclusiv bărbații, se 
bucură cînd primesc un ca
dou oferit cu gingășie. Pentru 
toate vîrstele, se poate alege 
cu grijă ceva care să consti
tuie un cadou binevenit.

Magazinele mai prezintă și 
un sortiment variat de articole 
și podoabe pentru pomul de 
iarnă. De asemenea, tot felul 
de dulciuri și băuturi fine, a- 
decvat prezentate.

De menționat că în aceste 
zile și „Comerțul prin coletă- 
rie" al cooperației de consum 
satisface prompt diverse cereri 
din toată țara pentru livrări 
de produse la domiciliu.

Fără îndoială, majoritatea spectatorilor prezenți ieri dimineață în sala Dinamo și-au concentrat atenția asupra partidei feminine Dinamo Moscova-Gvardia + Wisla, pentru că fiecare set, eventual, pierdut da dinamoviste ar fi acordat un plus de șanse... sportivelor noastre în jocul de azi, decisiv pentru cîștigarea turneului. Voleibalistele sovietice au cucerit victoria cu dificultăți minime, așa cum o oglindește și scorul : 3—0 (10, 5, 3). Selecționata poloneză este surprinsă de la început de serviciile puternice ale sovieticei Katușova (nr. 1) și de... reacțiile întîrziate ale propriilor colege ; (Ledwig, mai ales, a jucat parcă pentru... adversare).Așa stînd lucrurile azi, în ultima zi a turneului feminin, Dinamo București (de asemenea victorioasă ieri cu 3—0 asupra formației Dozsa) și Dinamo Moscova vor decide. între ele, învingătoarea turneului. Teoretic, bucureștencele, — cărora chiar o înfrîngere cu 3—2 le asigură locul I — au prima șansă, dar calculul hîrtiei, nu trebuie să le autoliniș- tească. In meciul hotărîtor contează, de fapt, capacitatea de angajare a tuturor resurselor, fizice și morale, către un sîngur scop : victoria. Mo- bilizîndu-se pentru ea din prima clipă, voleibalistele noastre își vor putea vedea eforturile răsplătite de o performanță valoroasă — cîștigarea
NOI EXAMENE PENTRU 
HANDBALIȘTII NOȘTRI

Azi,
România — R. D. GermanăSezonul internațional al handbaliș- tilor noștri continuă. Azi, de la ora 19, sala Floreasca — atît de intimă iubitorilor acestui spectaculos joc, care le-a oferit multe satisfacții (și una dintre ele este recenta victorie asupra campioanei mondiale) — va găzdui un meci la fel de interesant: reprezentativa masculină a țării noastre va primi replica echipei R. D. Germane, aflată, de asemenea, în primul eșalon al handbalului mondial. Apoi, la 15 și 17 decembrie, handbaliștii români vor întîlni selecționata R. F. a Germaniei la Bremen și, respectiv, la Kiel.Cu aceste partide se va încheia doar o primă parte a pregătirilor lotului nostru național în vederea viitoarei ediții (1970) a campionatului mondial și a turneului olimpic din 1972. O a doua etapă o va constitui participarea la un mare turneu internațional organizat între 5 și 9 martie, în Franța, gazda campionatului mondial. La turneu, alături de echipa Franței, au fost invitate echipele Cehoslovaciei, R.F.G., Spaniei și României.

turneului — nereușită pînă acum In zece ani!La băieți, neașteptata victorie de aseară a dinamoviștilor berlinezi, cu 3—1, asupra moscoviților a limpezit oarecum „apele". Bucureștenii — singuri neînvinși — au cele mai mari șanse la supremație. Ei au însă de trecut încă două obstacole, ceJ mai dificil dintre ele fiind meciul da azi în compania voleibaliștilor sovietici. Confruntarea celor două protagoniste, realmente cele mai bine pregătite din acest turneu, contează deci drept o veritabilă „finală".Riscînd un pronostic, antrenorul sovietic O. Kovalenko spunea : „Vor învinge probabil românii, care joacă extrem de variat și au — ca foști deținători ai C.C.E. — mai multă experiență. Dar garnitura noastră reușește cele mai bune evoluții alături de echipe tari, deci se va comporta la înălțime".Alte rezultate din ziua a cincea : Ruda Hvezda — Gwardia + Wisla (m.) 3—0 ; Dynamo-Spartak (f.) 3—0.Programul de azi cuprinde partidele feminine : Gwardia + Wisla — Spartak, Dynamo — Dozsa (dimineața de la ora 9) și întîlnirile : Spartak — Dynamo (m.) ; Dozsa — Ruda Hvezda (m.) ; Dinamo București — Dinamo Moscova (masculin și feminin) — după-amiază de la ora 15.
D. I.

Tenis de masa: ECHIPA 
FEMININĂ VOINȚA ARAD ÎN 
SEMIFINALELE C.C.E.Ieri la Arad, în cadrul „Cupei Campionilor Europeni" la tenis de masă (feminin), s-a disputat întîlni- rea dintre echipele Voința Arad și Folizei Viena. Formația română a obținut victoria cu scorul de 3—0. Rezultatele tehnice : Lesai — Kaiser 2—0 ; Mihalca — Baker 2—0 ; Cre- jek — Wlllinger 2—0 ; Mihalca — Kaiser 2—0 ; Lesai — Willinger 2—0,Calificată în semifinale prin această victorie, Voința Arad urmează să joace cu campioana R. D. Germane.
A

In cîteva. rînduri« în turneul international de șah de la Palma de Mallorca, după 10 runde conduce marele maestru sovietic Viktor Korcinoi cu 8,5 puncte, urmat de Larsen (Danemarca)— 7,5 puncte (1), Spasski (U.R.S.S.)— 7 puncte (1), Petrosian (U.R.S.S.)— 7 puncte etc. Florin Gheorghiu ocupă locul 10 cu 4.5 puncte.în runda a 10-a, Florin Gheorghiu a remizat cu Lehmann (R. F. a Germaniei). In partida întreruptă din runda a 9-a, Florin Gheorghiu a fost învins de campionul mondial, Tigran Petrosian.• Cunoscutul 'atlet englez David Hemery, campion olimpic la Ciudad de Mexico în proba de 400 m garduri, a fost desemnat de ziariștii din țara sa cel mai bun sportiv al anului din Anglia. Pe locul doi s-a clasat campionul mondial de automobilism Graham Hill.
e în „Cupa Ligii Europene" la tenis de masă, selecționata Suediei a învins cu 4—3 reprezentativa Angliei.

ACCESORII PENTRU INCĂIIĂMINTE Șl MAROCHINĂRIE

Asaltul permanent al mo
dei, evoluția necontenită a 
gusturilor, exigențele mereu 
crescînde ale beneficiarilor re
clamă, printre altele, și intra
rea de noi materiale și acce
sorii în circuitul fabricației de 
încălțăminte și marochinărie. 
Pentru a răspunde prompt la 
asemenea solicitări variate, 
fabrica „11 Iunie" din Galați 
și-a profilat un sector pe con
fecționarea unor astfel de 
produse. în atelierele de pro
iectări și creație, ingineri, de
senatori, copiști și muncitori 
cu înaltă calificare imaginea
ză și execută catarame diver
se, capse de tot felul pentru

încălțăminte, închizători bu- 
toni, șine de serviete, rame 
de poșete și port-farduri și 
multe, multe alte accesorii 
pentru marochinărie. Aici se 
fabrică o bogată paletă de ti
puri de rame de poșete, pre
cum și variate accesorii me
talice pentru articole de ma
rochinărie. Noile tipuri de 
broaște de geamantane sau 
de serviete, de exemplu, se 
remarcă prin eleganță, rezis
tență și... siguranță în func
ționare.

Fabrica are relații directe 
cu beneficiarii săi și satisface 
operativ comenzile ce i se a- 
dresează.

Corespondență din Pekin de 
la I. Gălățeanu. — în între
prinderile industriei grele din 
R. P. Chineză se desfășoară 
In prezent o mișcare de per
fecționare a tehnologiei și de 
introducere a tehnicii noi. Re- 
latînd despre succesele obți
nute în construcția socialistă 
de muncitorii chinezi, ziarele 
de aici subliniază că rezulta
tele dobîndite pe acest plan 
în introducerea tehnicii noi 
contribuie la creșterea pro
ducției și a productivității, la 
modernizarea continuă a in
dustriei metalurgice și side
rurgice. Astfel, de pildă, re- 
zolvînd probleme dificile, co
lectivul de muncitori și tehni
cieni ai combinatului metalo- 
siderurgic „Penki" din China 
de nord-est a reușit să pună 
în aplicare un procedeu de 
control de la distanță a fabri
cării fontei recurgînd la ser
viciile televiziunii. Specialiștii 
combinatului au simplificat,

de asemenea, procesul de 
calcinare a pietrei de var în 
vederea obținerii carbidului. 
In urma introducerii inovații
lor tehnice a crescut conti
nuu la acest combinat valoa
rea producției globale la 
fontă, oțel, laminate, cocs me
talurgic și alte produse prin
cipale.

Creșteri rapide s-au obținut 
In ultimii ani în producția de 
oțeluri slab aliato care au în
ceput să fie 
largă. După 
ceste oțeluri 
sebite, fiind 
strucția de poduri, nave ocea
nice, utilaj pentru uzinele e- 
lectrice, autovehicule și trac
toare etc. Greutatea recipien
telor de înaltă presiune pen
tru uzinele chimice producă
toare de îngrășăminte pe bază 
de nitrogen s-a redus cu 75 
la sută prin folosirea, la con
strucția lor, a oțelului slab 
aliat.

folosite pe scară 
cum se știe, a- 
au calități deo- 

folosite la con-

R. S. CEHOSLOVACĂ Preocupări
edilitare

Corespondență de la Eu
gen Ionescu. — Timp de 
19 luni, principala arteră a 
capitalei cehoslovace, Va- 
clavske Namesti, a fost în
chisă la jumătatea ei, pentru 
autovehicule și pietoni. Una 
dintre cele mai frecventate 
întersecții s-a transformat în 
mai 1967 în șantierul pentru 
construcția unei moderne tre
ceri subterane, prima de acest 
gen în R.S. Cehoslovacă. Zi
lele trecute, în prezența pri
marului Pragăi, constructorii 
au predat cetățenilor praghezi 
acest obiectiv, deosebit de im
portant pentru descongestio
narea circulației din centrul 
capitalei.

Am coborît, o dată cu primii 
cetățeni, pe scările ce duc în 
subteran : un hol imens, de 
peste 3 000 de metri pătrați. 
Pereții sînt îmbrăcați în mar
mură de proveniență ceho
slovacă șl românească. Sute

de lămpi de neon răspîndesc 
o lumină puternică, scoțînd în « 
evidență frumusețea fresce- SS 
lor care împodobesc pereții. >> 
Aerisirea este asigurată de o << 
instalație automată de venti- % 
latoare. în mijlocul holului >> 
au fost construite magazine << 
in care se vînd cărți, ziare și SS 
reviste, produse de tutunge- >> 
lie; precum și produse de « 
cosmetică și artizanat. Au SS 
mai fost amenajate cabine te- >> 
lefonice și ingenioase recla- « 
me luminoase.

...O scară rulantă ne poartă >> 
sus, spre lumina zilei. In timp « 
ce ne aflam în subteran, la % 
suprafață, porțiunea ocupată >> 
de șantier a fost redată cir- « 
culației. Tramvaiele șl auto- % 
vehiculele circulă din nou pe >> 
întreaga Vaclavske Namesti. ?? 
Praga s-a îmbogățit astfel cu $> 
o nouă construcție modernă, » 
rod al muncii harnice a con- 
structorilor cehoslovaci. G

R.P. BULGARIA. Șantierele navale „Gheorghi Dimitrov" din Varna

O furnizoare de caloriiAfirmația unora că „înghețata se consumă în exclusivitate vara" s-a dovedit a fi o prejudecată. înghețata este și o mare furnizoare de calorii, de energie. Numai 100 g de înghețată, furnizează organismului aproximativ 200 de calorii. Tot atîtea calorii rezultă și din consumul a 197 g de lapte sau 74 g de carne de bovine, 8 g de ouă și 44 g de pîine. înghețata ara un conținut bogat de proteine, zaharuri și grăsimi. Conținutul important de vitamine (A și D) și de săruri organice (în special calciu și fosfor), strict necesare în perioada de creștere, mărește valoarea nutritivă a înghețatei. Iată de ca specialiștii recomandă să se re

curgă în alimentația rațională a copiilor, adolescenților, convalescenților, precum și în general, a adulților, și la un consum de înghețată, dat fiind și gradul da asimilare a acesteia.în multe țări este acreditată părerea că înghețata face parto din categoria celor mai complete și mai valoroase alimente care pot fi consumate în toate anotimpurile.în țara noastră, producția do înghețată înregistrează o continuă creștere, înghețata fiind un sortiment al fabricilor de produ
se lactate. Laptele, smîntîna sînt componenții de bază ai tuturor sortimentelor de înghețată.



viața internațională
VENEZUELA

Persistența incertitudinii 
ascute tensiunea

CARACAS 6 (Agerpres). — La 
șase zile după alegerile preziden
țiale, în Venezuela continuă să se 
mențină o atmosferă de incertitu
dine în legătură cu persoana viito
rului președinte al țării. Candidatul 
partidului democrat-creștin (de opo
ziție), Rafael Caldera, continuă să 
dețină un avans față de reprezen
tantul partidului guvernamental „Ac
țiunea democratică", Gonzalo Bar
rios. Dar, după numărătoarea ofi
cială a peste 3 milioane de buletine 
de vot, diferența s-a redus la numai 
28 000 de voturi.

Această incertitudine alimentează 
zvonuri din cele mai diverse. Potri
vit agenției France Presse, anumiți 
observatori din Caracas apreciază 
că actuala situație este propice unei 
lovituri de stat. Pe de altă parte 
însă, ministrul apărării, generalul 
Ramon Florencio Gomez, a subliniat 
în mai multe rînduri că rolul forțelor 
armate este de a apăra constituția și 
de a fi credincioase oricărui guvern 
ieșit în urma alegerilor. La rîndul

ioi acțiuni agresive 
ale S.U.A.

împotriva R. 0. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care sînt condamnate 
noile acțiuni de război întreprin
se de S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam.

La 3 decembrie, se arată în 
declarație, mai multe avioane a- 
mericane au violat în repetate 
rînduri spațiul aerian al R. D. 
Vietnam. în aceeași zi, baterii de 
artilerie amplasate în partea de 
sud a zonei demilitarizate și pe 
nava de război „New Jersey" au 
tras mai multe salve asupra păr
ții de nord a zonei demilitari
zate. Patru avioane de tipul 
„F—4“ au bombardat mai multe 
localități din provincia Quang 
Binh, provocînd pierderi de vieți 
omenești și bunuri materiale.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
subliniază în încheiere, condam
nă în mod energic noile acte de 
război comise de forțele militare 
ale S.U.A. și cere să se pună ca
păt tuturor acțiunilor prin care 
se încalcă suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam.

Un acord privitor 
la desfășurarea 
conferinței 
in patru

PARIS 6 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că delega
țiile nord-vietnameză și americană 
au căzut de acord ca reprezentan
ții Statelor Unite, R. D. Vietnam 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și adminis
trației Vietnamului de sud să aibă 
dreptul să ia fiecare cuvîntul în 
ședințele conferinței în patru a- 
supra Vietnamului.

în legătură cu apropiata înce
pere a convorbirilor în patru, a 
sosit la Paris ambasadorul saigo- 
nez la Washington, Bui Diem, 
care a luat parte la convorbirile 
dintre președintele Nguyen Van 
Thieu și ambasadorul S.U.A., la 
Saigon, Ellsworth Bunker, în le
gătură cu poziția regimului saigo- 
nez față de tratativele de la Pa
ris.

Ronald Ziegler, secretar de 
presă al lui Nixon, a declarat 
că noul președinte nu va tri
mite pînă la 20 ianuarie nici 
un observator al său la con
vorbirile de la Paris.

Demonstrație la Londra împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam 

său, ministrul de interne, Reinaldo 
Leandro Mora, a declarat joi în ca
drul unui interviu televizat că gu
vernul, armata și poporul vor res
pecta rezultatele alegerilor.

Dacă pînă acum opoziția acuza 
guvernul de întîrzierea publicării 
rezultatelor, în prezent rolurile par 
să se fi inversat. Partidul de gu- 
vernămînt „Acțiunea democratică* 
a acuzat pe vicepreședintele Consi
liului electoral suprem, Armintin 
Borjas, că a dat prioritate publică
rii rezultatelor favorabile lui Rafael 
Caldera, lăsînd să se creeze impre
sia că acesta va ieși învingător în 
alegeri. Consiliul electoral este acu
zat că nu a publicat rezultatele din 
statele Anzoategui, Monagas și Su
cre, unde partidul de guvernămînt 
dispune de un mare număr de sus
ținători. Nu este exclus, apreciază 
observatorii politici, ca pînă la pu
blicarea rezultatelor definitive ale 
alegerilor de duminică locurile între 
Rafael _ Caldera și Gonzalo Barrios 
să se inverseze.

SAIGON. — Prezidiul Comitetu
lui Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
a dat vineri publicității o decla
rație prin care anunță suspenda
rea temporară a operațiunilor mi
litare în toate regiunile sud-viet- 
nameze, cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Gunnar Jarring își va relua postul 
de ambasador ® Activitate diploma
tică în capitalele țărilor arabe

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Sue
diei a anunțat că Gunnar Jarring, 
care îndeplinește funcția de repre
zentant special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul Mijlo
ciu, va pleca săptămîna viitoare la 
Moscova, unde continuă să fie a- 
creditat în calitate de ambasador 
al Suediei. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că într-o scrisoare adre
sată lui U Thant, Gunnar Jarring 
și-a făcut cunoscută intenția de 
a-și relua postul de ambasador 
„în așteptarea unei noi serii de 
convorbiri cu părțile aflate în 
conflict în Orientul Mijlociu, că
tre mijlocul lunii ianuarie 1969“.

★.CAIRO — William Scranton, trimisul special al președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon, în Orientul Apropiat, a avut vineri o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al R.A.U. Potrivit unor surse informate citate de agenția France Presse, Mah-
(Urmare din pag. I) felicite de cele realizate în cei nouă ani scurși.Tratatul, după cum se știe, a pus capăt revendicărilor teritoriale formulate de diverse țări, asupra u- nor regiuni ale continentului. El interzice orice activitate în Antarctica în afară de cea pașnică, științifică. „Este în interesul omenirii întregi — se spune în preambulul tratatului — ca Antarctica să fie rezervată numai activității pașnice, să nu devină teatrul litigiilor internaționale". Cei 12 semnatari ai tratatului au căzut de acord să interzică dincolo de 60° latitudine sudică, inclusiv platformele ghețu- >* rilor, orice măsură cu caracter militar, orice explozie nucleară, depozitarea de deșeuri radioactive, orice baze militare, manevre sau experimentări de arme. Fiecare tară semnatară are dreptul să-și trimită oricînd observatori spre a inspecta dacă principalele clauze ale tratatului sînt respectate de celelalte părți.Partea cea mai importantă a tratatului o constituie, însă, angajamentul semnatarilor de a menține cooperarea științifică începută în cursul Anului geografic internațional, de a continua schimburile de specialiști și de informații. Tratatul încheiat acum nouă ani constituie primul exemplu de cooperare pașnică la scara unui întreg continent între țări cu sisteme politice diferite. Sînt numeroase e- xemplele de cooperare activă între savanții sovietici și francezi în cercetările glaceologice. între cei sovietici și americani în propagarea undelor radio etc. Cronica a- cestor ani de activitate comună consemnează impresionante acte de solidaritate umană : savanți belgieni salvați de aviatori sovietici care au trebuit să străbată mii de kilometri spre a le veni în ajutor. Sau americanii care au făcut un „salt" de peste 9 000 de kilometri

Adunare a muncitorilor de la uzinele Renault din Flinș pentru a atrage 
atenjia direcfiei uzinelor să-și respecte angajamentele

DEZBATERILE DE LA O.N.U.NEW YORK. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în Comitetul Politic special al Adunării Generale continuă dezbaterile pe marginea raportului Comisarului general al Oficiului Națiunilor Unite pentru ajutorarea refu- giaților palestinieni. Au luat cuvîntul în ultima ședință reprezentanții Marii Britanii, României, Albaniei, Norvegiei. Irakului. Ungariei și ai altor țări.Subliniind în intervenția sa că „reglementarea problemei refugiați- lor constituie un factor important al stabilității politice în regiune", reprezentantul României, Ion Duma, a arătat că „delegația română nu poate împărtăși punctul de vedere care tinde să limiteze problema numai la aspectele sale umanitar-eco- nomice și să canalizeze eforturile de găsire a unei soluții în acest context. Așa cum s-a mai arătat, delegația română este profund convinsă că rezolvarea acestei probleme este legată de restabilirea păcii în Orientul Apropiat. Considerăm că Interesele popoarelor din Orientul Apropiat cer imperios ca în această zonă să existe relații normale de conviețuire și colaborare, să se rezolve problemele divergente, aslgu- rîndu-se retragerea trupelor din teritoriile ocupate, respectarea secu- 

mud Riad a expus lui Scranton punctul de vedere al R.A.U. asupra evoluției situației din Orientul Apropiat, subliniind că țara sa va continua eforturile pentru a coopera cu Gunnai Jarring. în cursul întrevederii, ministrul egiptean de externe a sublinial că R.A.U. aderă întru totul la rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 în ' problema Orientului Apropiat și nu acceptă nici o altă soluție. Au fost discutate, de asemenea, relațiile dintre S.U.A. și țările lumii arabe, precum și viitorul acestor relații, fără a fi evocată problema restabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări.
★AMMAN. — O importantă delegație irakiană, din care fac parte 4 miniștri și numeroși ofițeri superiori, a sosit vineri la Amman. Imediat după sosire, delegația s-a deplasat în nordul țării, pentru a inspecta trupele irakiene staționate în Iordania după evenimentele din iunie 1967.

pentru a da primul ajutor unul explorator britanic grav rănit.O cooperare fructuoasă se desfășoară între savanți prin intermediul Comitetului special pentru cercetări în Antarctica. Se intensifică schimburile bilaterale de informații, de expediții sau de personal științific, realizîndu-se astfel economii de mijloace și un randament sporit. Anul 1969 va oferi prilejul unor noi cuceriri științifice în Antarctica, și o bază mai largă de cooperare. Tocmai a
SesiiiBea Tratatului

Antarcticii
cesta a fost unul din obiectivele principale ale reuniunii consultative de la Paris ai cărei participant! au discutat pe larg multiple aspecte ale colaborării viitoare în cercetarea continentului de gheată.M-am adresat domnului Pierre 
Charpantier, președintele sesiunii tratatului Antarcticii, cu rugămintea de a împărtăși cititorilor ziarului nostru unele din planurile de viitor ale temerarilor cercetători ai Antarcticii.Sesiunea de la Paris — a spus d-sa — a adoptat o serie de re
comandări ce urmează a fi apro
bate de guvernele celor 12 țări. Am 
discutat diverse aspecte decurgînd 
din tratat privind intensificarea 
cooperării în domeniul telecomuni
cațiilor și meteorologiei în această 
regiune. Apoi am convenit asupra 

rității și independentei fiecărui stat din regiune".NEW YORK. — Delegațiile Blr- maniei, Braziliei. Etiopiei. Indiei. Mexicului. Nigeriei, R.ÂU., României și Suediei au prezentat spre examinare Comitetului Politic al Adunării Generale a O.N.U. proiectul de rezoluție revizuit referitor la raportul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Autorii proiectului de rezoluție cheamă Comitetul celor 18 state să depună noi eforturi pentru a obține un progres considerabil în realizarea unui acord de dezarmare generală și totală sub un control internațional eficient.
★într-un raport adresat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., U Thant, cere prelungirea mandatului forțelor O.N.U. în Cipru pînă la 15 iunie 1969.

în urma vizitei în U.R.S.S. 
a delegației P.C. din Aus
tria, condusă de Franz Muhri, președintele partidului, a fost dat publicității un comunicat referitor la în- tîlnirea pe care această delegație a avut-o cu o delegație a P.C.U.S. Delegațiile celor două partide au făcut un schimb de păreri cu privire la problemele actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale. Ambele delegații și-au exprimat hotărârea de a milita pentru dezvoltarea contactelor și a colaborării dintre cele două partide.

Liderul Partidului popu
lar progresist din Guyana, Ceddi Jagan, aflat în opoziție, a acuzat autoritățile guvernamentale de a- restarea a 22 de membri ai acestui partid sub pretextul unui pretins complot pentru răsturnarea guvernului Forbes Bumham.

Adunare consacrată zi
lei presei ungare. La Budapesta a avut loc vineri o adunare festivă consacrată zilei presei ungare, care anul acesta coincide cu împlinirea a 50 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Voros Ujsag", primul organ de presă al Partidului Comunist din Ungaria. La adunare au participat Szirmai Istvan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Aczel Gyorgy și Pallai Arpad, secretari ai C.C. al P.M.S.U.
unor noi măsuri care se impun pen
tru protecția florei si faunei în 
Antarctica, unde au început să a- 
pară primii turiști Se pune ches
tiunea împiedicării distrugerii flo
rei și faunei și în orice caz a ex
ploatării lor raționale.— Ce perspectivă are turismul aci?

— Deocamdată sînt foarte putini 
turiști; totul e doar la început. 
Poate că mai tîrziu se va dezvolta. 
Alte măsuri privesc apărarea ves
tigiilor și locurilor istorice.

— Ce vestigii istorice pot exista pe un continent practic nelocuit ?
— Există în primul rînd casele 

sau colibele primilor exploratori, 
morminte ale unora dintre ei, in
stalații vechi, de valoare muzeisti
că sau științifică. Ele fac parte din 
patrimoniul Antarcticii.— La ce „temperatură" s-a desfășurat această conferință antarctică ?

— Intr-un climat cald, de coope
rare. Antarctica este, după cum se 
poate constata, un simbol al coo
perării internaționale. Cunoașterea 
tainelor continentului înghețat poa
te să fie intr-o zi de mare utilitate 
omenirii. Vom face un nou bilanț 
al acestei cooperări în 1970 la To
kio.Intr-adevăr, programul acțiunilor concrete preconizate pentru perioa-

JAPONIA

Cereri pentru 
lichidarea bazelor 
militare americaneTOKIO 6 — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite: Partidul 
de opoziție „Komeito" a publicat un 
raport întocmit pe baza rezultatelor 
unui recent sondaj în care se arată 
că în Japonia există 145 de baze și 
instalații militare americane, am
plasate în 23 de prefecturi. Ra
portul, primul de acest gen în 
Japonia, a fost întocmit după ale
gerile parlamentare parțiale din 
iulie, pe baza unor cercetări în rîn
dul populației japoneze din împre
jurimile bazelor americane. Rezulta
tele sondajului arată că 90 de in
stalații militare formează obiectul 
cererii populare locale de desfiin
țare a lor, iar alte 51 stau la baza 
nemulțumirilor manifestate sub di
verse forme în localitățile din apro
piere. In același timp, raportul 
menționează că 28 din totalul baze
lor americane constituie o piedică 
în realizarea programelor de dez
voltare a municipiilor locale.

„Komeito" a făcut cercetările res
pective pentru a-și fundamenta po
litica cunoscută de „eliminare trep
tată a tratatului de securitate ja- 
pono-american" a cărui soartă ur
mează să fie stabilită în 1970, cînd 
expiră. Pe baza rezultatelor incluse 
în raport, „Komeito" intenționează 
să-și elaboreze tactica de luptă în 
parlament și în afara acestuia.

★
Organizațiile luptătorilor pentru 

pace împotriva armelor nucleare 
din prefectura Nagasaki vor or
ganiza în următoarele zile demon
strații și mitinguri de protest în 
legătură cu apropiata ancorare în 
portul Sasebo a unor submarine 
atomice americane.

Manevre militare mixte 
franco-americane au încePut joi pe coasta răsăriteană a Insulei Corsica, în regiunea plajei Lovo Santo, în apropiere de Porto Vecchio.

în cadrul primei expo
ziții internaționale de tu
rism de la Brightonla care participă 15 oficii naționale de turism din diferite țări și 80 de agenții de voiaj și turism — a avut loc joi ziua României.

La Budapesta a sosit o 
delegație a C.C. al U.T.C. condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația C.C. al U.T.C. din R. P. Ungară, face o vizită în această țară.

Noile autorități maliene 
au abrogat constituția din 
1960, înlocuind-o printr-o lege fundamentală pusă în vigoare sub forma unei ordonanțe pînă la organizarea, în termen de șase luni, a unui referendum constituțional. Funcțiunile șefului de stat au fost asumate de locotenentul Mussa Traore, președintele comitetului militar de eliberare națională.

Aproximativ 15 500 mi
litari americani Patru esca- drile de avioane cu reacție vor fi tri- 
da următoare este din cele mai bogate : savanții sovietici au anunțat că vor efectua foraje la 1 000 m adîncime în apropiere de stațiunea „Vostok". cu scopul de a cunoaște mai bine tainele și istoria acestui continent. De asemenea, vor instala un mare centru de radio-meteoro- logie ce va transmite datele asupra stării vremii din Antarctica. Franța pregătește o nouă expediție proprie. De asemenea. împreună cu colegii lor sovietici, specialiștii francezi vor lua iparte la o expediție care va măsura grosimea ghețurilor cu ajutorul unui aparat experimental britanic, în genul radarului. De la baza sa din Antarctica, Syowa, Japonia va lansa la rîndul ei zece sonde meteorologice în ianuărie 1970 la o înălțime de 200 kilometri, pentru studierea straturilor superioare ale atmosferei. Unii experți japonezi au a și plecat spre Antarctica. O a doua | expediție japoneză mai restrînsă se îndreaptă acum cu patru vehicule cu șenile spre Polul Sud. Și alte țări pregătesc expediții pentru anul viitor.Semnatarii tratatului s-au angajat să se informeze reciproc despre trimiterea de expediții, de instalarea unor noi stații. Pentru apărarea florei și faunei — dată fiind valoarea lor științifică — s-a elaborat un adevărat „cod de conduită", obligatoriu atît pentru cercetători cît si pentru primii turiști : este interzisă tulburarea sub orice formă a coloniilor de animale și păsări; nu pot fi ucise focile cu blană ; vînatul nu este admis decît dacă există o justificare temeinică și în orice caz numai în anumite limite stricte etc. Fiecare țară semnatară răspunde pentru încălcările săvîrșite de cetățenii săi.Pe continentul cel mai rece al planetei noastre domnește climatul cald al unei cooperări internaționale fructuoase. Un climat ce poate fi extins și în alte zone ale globului — după cum au ținut să sublinieze participanții la sesiune. B

Din nou alertă pe piața 
monetară occidentală 
SCĂDERE RECORD
A CURSULUI LIREI

Lira sterlină a Înregistrat vineri o nouă scădere pe piața monetară 
internațională, atingînd cursul cel mai scăzut din ultimele luni. Banca 
Angliei a intervenit pentru a susține cursul devizei britanice vînzînd din 
propriile rezerve.

în cercurile financiare din Lon
dra se aiirmă că scăderea cursului 
lirei sterline este legată de noi 
zvonuri privind o reevaluare posi
bilă a mărcii vest-germane. Zvo
nurile sînt bazate pe raportul con
silierilor economici ai guvernului 
de la Bonn care, apreciind că re
centele măsuri cu privire la taxa
rea exporturilor și reducerea taxe
lor de import nu se dovedesc a fi 
eficiente, afirmă că reevaluarea 
este inevitabilă.

La bursele vest-germane s-a în
registrat în ultimele zile un val de 
operațiuni cu marca și totodată o 
scădere a cotelor de schimb ale do
larului, lirei sterline și francului 
francez. Agențiile de presă afirmă 
că Banca Națională a R. F. a Ger
maniei ar fi fost nevoită să Inter
vină miercuri pentru a susține 
cursul dolarului, cumpărînd 300 mi
lioane de dolari.

Tntr-o corespondență din Londra, 
agenția France Presse arată că 
scăderea cursului lirei sterline a 
dat naștere unei anumite tensiuni 
în capitala Angliei și a făcut să 
circule zvonuri potrivit cărora mi
nistrul de finanțe Jenkins ar urma

mise în R. F. a Germaniei în lunile ianuarie și februarie pentru a participa la manevre, a anunțat Ministerul Apărării al S.U.A. Aceste unități fuseseră retrase din Germania occidentală în vara anului trecut în cadrul unei acțiuni menite să reducă deficitul balanței de plăți a S.U.A. Pentagonul a precizat că toate aceste unități se vor înapoia în Statele Unite după încheierea manevrelor.
In cadrul unui simpozion, or

ganizat de cunoscuta revistă ita
liană „Epoca", prof. dr. Ana Aslan
— care face în prezent o vizită 
în Italia — s-a întîlnit la Mila
no, cu un grup de medici, spe
cialiști in domeniul geriatriei. 
Oaspetele român a răspuns pe 
larg la numeroase întrebări pri
vind rezultatele obținute pînă 
în prezent în tratarea fenome
nului de îmbătrînire, a precizat 
sfera de acțiune și efectele 
Gerovital-ului. In cinstea prof, 
dr. Ana Aslan a fost oferit un 
cocteil la care au participat 
primul ministru Giovanni Leo
ne, președintele Institutului 
pentru conjunctura economică
— Antigono Donați, prof. Ga
briele Crespi, directorul cen
trului de geriatrie din Roma, 
personalități ale vieții medica
le italiene. A luat parte, de 
asemenea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Roma. Cornel Burtică.

Frantisek Hamouz, vice
președinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, a sosit vineri la Budapesta. în timpul vizitei în capitala Ungariei, el va avea convorbiri cu privire la unele probleme economice care interesează cele două țări.

A încetat din viață Ruben 
Simonov, artist al poporului al U.R.S.S., laureat al Premiului Lenin,

Rasiștii de la Salisbury 
intensifică represiunile

După cum s-a a- 
nunțat vineri la Sa
lisbury, guvernul 
rasist rhodesian va 
decide pînă marți 
cel mai tîrziu în le
gătură cu situația 
a 118 condamnați 
la moarte, care se 
găsesc actualmen
te în diverse închi
sori din Rhodesia, 
îngrijorarea provo
cată de primejdia 
care planează asu- 
.ora vieții condam- 
naților este cu atît 
mai mare cu cît se 
știe că începînd cu 
anul în curs, (cînd 
curtea de apel de 
la Salisbury a re
cunoscut echipa lui 
Smith ca guvern 
„de facto"), au în
ceput să-și facă tot 

mai mult loc execu
țiile capitale. Nu
mai în luna martie, 
în închisoarea din 
capitala Rhodesiei 
au iost executați 
trei africani, alți 
doi fiind uciși prin 
spînzurare.

în același timp, 
Ian Smith a inten
sificat represiunile 
împotriva liderilor 
mișcării de elibera
re a poporului afri
can. Ieri s-a anun
țat, la Salisbury, că 
Joshua Nkomo, lider 
al Uniunii 
africane I 
(Z.A.N.U.) 
timp de 
fără să 
decât, este 
gat să suporte pre
lungirea detențiu

i naționale 
Zimbabwe 

deținut 
patru ani 

fie ju- 
obli-

să demisioneze. „Simplul fapt că 
aceste zvonuri au putut să se răs- 
pîndească — continuă A.F.P. — a- 
rată destul de limpede în ce at
mosferă de panică trăiesc din 
nou cercurile financiare britanice. 
Lira sterlină a suferit astăzi cel 
mai mare asalt căruia a trebuit 
să-i facă față de un an de zi(e, 
adică de la devalorizare. La sfîr- 
șitul după-amiezii ea s-a redresat 
cîte puțin,- pe piețele din Londra și 
Frankfurt, ceea ce pare să indice 
că S.U.A. au susținut-o viguros 
după veritabila prăbușire de la 
deschiderea piețelor*.

Arătînd că evenimentele de vi-. 
neri provoacă o serioasă neliniște 
cu privire la soarta sistemului mo
netar interoccidental, agenția scrie 
în continuare : „Orice soluție inter
națională este practic blocată de 
veritabila absență de guvern în 
Statele Unite. întrebarea care s-a 
pus în această seară (vineri — 
n.n.) la Londra a fost dacă de 
acum șl pînă în februarie, adică 
pînă la instalarea administrației 
Nixon, criza monetară nu va lua 
un caracter atît de ascuțit întfît 
lumea occidentală să fie zdrunci
nată în chiar bazele sale*.

conducătorul teatrului „Vahtangov” din Moscova. în necrologul semnat de L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Podgornîi și de alți conducători sovietici, R. Simonov este caracterizat ca unul din cei mai mari oameni de teatru contemporani, cu un talent multilateral și o cultură vastă, un admirabil pedagog.
A noua sesiune de Ia

Ankara a Consiliului ministerial al Organizației de -cooperare regională pentru dezvoltare care grupează Iranul, Pakistanul și Turcia a luat sfîrșit vineri. Comunicatul dat publicității la sfîrșitul lucrărilor informează că au ț, fost aprobate trei noi proiecte privim c< construirea de întreprinderi în țările ‘ amintite. Astfel, numărul proiectelor de construire de întreprinderi în cadrul acestei organizații se ridică în prezent la 54.
Academia militară so

vietică «Frunze" a sărbătorit vineri 50 de ani de la înființare. Această academie, organizată din inițiativa Iui Lenin, este una din cele mai mari instituții de învățămînt superior militar din U.R.S.S.
Procesul Iui Sirhan Bis- 

hara Sirhan care este acuzat de a-1 fi asasinat pe senatorul Robert Kennedy a fost amînat pentru data de 7 ianuarie 1969. După cum se știe, acest proces urma să înceapă la 9 decembrie, amînarea fiind motivată prin necesitatea de a se permite unui nou membru al echipei apărătorilor lui Sirhan, avocatul Grant Cooper, să ia cunoștință de conținutul dosarului.
Primul transplant do 

inimă efectuat în Israel. Pacientul are vîrsta de 41 de ani. Operația a fost efectuată de profesorul Morris Levy.'

I
nii sale cu încă 
cinci ani. El va ră- 
mîne în continuare 
într-o colonie spe
cială „Gonakudzin- 
gwa", situată într-o 
regiune sălbatică a 
Rhodesiei, în apro
piere de granița cu 
Mozambicul. Ace
luiași regim este 
supus și N. Sit- 
hole, președintele 
Z.A.N.U., care este 
deținut, de aseme- 
nea, de 4 ani în 
mod ilegal în închi- y> 
sorile lui Smith. La ?? 
20 noiembrie, Sit- 
hole a fost transfe- ?< 
rat într-o. închisoare S> 
secretă, unde toate <( 
comunicațiile cu a- >> 
vocatul și familia << 
l-au fost interzise. >>

a

>>
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