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Zona industrială a orașului Buzău Foto : Agerpres
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CHEMAREA

tuturor oamenilor muncii din

patriei noastre
Cei 280 deputați ai Consiliului popular județean Galați s-au întrunit ieri pentru a analiza executarea prevederilor planului și bugetului pe 1968 și a stabili sarcinile pe 1969. modul lor de îndeplinire.Tovarășul Constantin Dăscălescu, președintele comitetului executiv al consiliului popular provizoriu, a făcut o expunere privind realizarea planului local de stat și a bugetului pe anul 1968 și principalele prevederi ale planului și bugetului pe anul 1969. In 1968, în municipiile și orașele județului s-au construit 3368 apartamente convenționale. La Galați, Tecuci au fost date în folosință numeroase obiective social-culturale. Prin eforturile miilor de cetățeni din cuprinsul județului s-au executat lucrări de bună gospodărire și înfrumusețare în valoare de 86,8 milioane lei. Au fost modernizate și întreținute șosele, străzi, ulițe, s-au amenajat locuri pitorești pentru odihnă

și agrement. Prevederile de plan în toate sectoarele au fost îndeplinite și depășite.Deputății care au luat cuvîntul au demonstrat convingător că rezultatele obținute dovedesc existența unor importante î'esurse materiale și umane, resurse care, puse în valoare, pot asigura dezvoltării economice și so- cial-culturale a județului un ritm și mai accelerat.După prezentarea expunerii, a proiectului de hotărîre privind adoptarea planului și a bugetului local pe 1969, precum și a raportului comisiilor permanente, participanții la sesiune au adoptat CHEMAREA CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN, ADRE
SATA TUTUROR CONSILIILOR 
POPULARE, CĂTRE TOȚI OA
MENII MUNCII, LOCUITORI AI 
MUNICIPIILOR, ORAȘELOR, ȘI CO
MUNELOR PATRIEI NOASTRE, din care desprindem :județului Galați, întruniți în sesiune

Peisajul
în care

Înflorește
omeniaZilnic parcurgem un drum, zilnic traversăm un segment de viață, zilnic ne întîlnim cu oameni cunoscuți sau necunos- cuți, ne ciocnim de întîmplări, gesturi, cuvinte, impresii. Zilnic încercăm sentimente diverse, luăm atitudini diferite, reacționăm mai puternic sau mai slab, după temperament, după gradul de sensibilitate și de conștiință. Si, zilnic, trecem mai departe pentru că o fundamentală a vieții este carea, mersul neîntrerupt o țintă.Dar așa cum stopurile trice reglementează și litează circulația, există plări, evenimente, acte cărora ar merita să ne o clipă, un minut, un

lege miș- cătreelec- faci- întîm- asupra oprim v ceas.Pentru a reglementa ce ? O circulație de un gen aparte —

I Ca rezultat al politicii științifice a artidului și statului nostru, agricultura a înregistrat succese însemnate, aducînd un aport din ce în ce mai substantial la dezvoltarea întregii economii naționale. Pe baza extinderii mecanizării, chimizării și irigațiilor, a introducerii celor mai noi metode de cultivare a plantelor și creștere a animalelor, producția agricolă a sporit continuu. în primii doi ani ai actualului cincinal, de exemplu, a crescut de 7.8 Ia văzut. Si de secetă _ întreaga tară, agricultura a reușit să asigure nevoile de produse agroali- pjfentare ale populației, ale industriei1 să aducă o contribuție însemnată șl la export. în această privință sînt edificatoare cîteva date. La cereale producția este de 12,5 milioane tone, la floarea-soarelui — 730 000 tone, iar la cartofii de toamnă — 3,6 milioane tone. Efectivele de animale central cantităti mai mari de carne lante. lînă și ouă decît în anul precedent.Pe lîngă dezvoltarea puternică a bazei tehnice-materiale a agriculturii. rod al politicii partidului de industrializare socialistă a tării, sporirea producției agricole este determinată de aplicarea în practică a cuceririlor științei și tehnicii, rolul determinant în această privință a- vîndu-1 specialiștii care lucrează în acest domeniu, fei sînt chemați să organizeze producția pe baze științifice. să conducă și să aplice în practică cele mai eficiente metode agrozootehnice. Eforturile considerabile făcute de stat pentru pregătirea cadrelor își găsesc reflectarea în creșterea numărului de specialiști a- gricoli. în agricultură își desfășoară activitatea peste 50 000 specialiști dintre care aproape 22 000 cu pregătire superioară.Pentru a reliefa mal pregnant

Nicolae GIOSAN
Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii

producția globală agricolă într-un ritm mediu anual sută, depășind pe cel pre- în 1968. cu toate condițiile accentuată, care a cuprins

au crescut, iar la fondul al statului au fost livrate

grija statului în acest domeniu, schimbările radicale survenite în formarea cadrelor de specialiști necesari agriculturii, o comparație între numărul specialiștilor pregătiți timp de 30 de ani în perioada antebelică și al celor pregătiți în anii de după eliberare, este semnificativă. în cursul a trei decenii (1908— 1938) au absolvit facultățile agricole 3 667 specialiști în timp ce în perioada 1948—1968-asemenea facultăți au dat peste 21 000 de specialiști. Cea mai mare parte din aceștia își desfășoară activitatea în unităti de producție : ferme agricole de stat, cooperative agricole. întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii si șantiere de îmbunătățiri funciare. Constituie o mare realizare a regimului nostru faptul că. încă din anul 1962, în fiecare cooperativă agricolă s-a asigurat cel puțin un specialist cu pregătire superioară. Alții desfășoară activitate în laboratoarele și pe cîmpurile experimentale ale institutelor de cercetări sau activează pentru formarea de noi cadre în institutele de învătămînt superior, liceele și școlile agricole.Dezvoltarea multilaterală si intensificarea producției agricole, corespunzător nevoilor tării si posibilităților existente. lărgirea și perfecționarea bazei tehnice-materiale a agriculturii. ritmul rapid de dezvoltare a științelor agricole au impus, o dată cu sporirea numărului de specialiști. și diversificarea pregătirii a- cestora. Alături de ingineri agronom! și medici veterinari, institutele noastre pregătesc hidroamelioratori. zootehniști. horticultori, mecanici a-

gricoll, specialiști care au menirea să rezolve cu competentă problemele noi pe care le ridică agricultura și care își aduc contribuția la schimbarea a însuși conținutului muncii agricole.Un mare număr de ingineri agronomi. zootehniști etc. lucrează în întreprinderile agricole de stat. Generalizarea noii forme de organizare a întreprinderilor agricole de stat pe baza hotărîrilor Plenarei C.C al P.C.R. din martie 1967 a determinat o îmbunătățire substanțială a folosirii specialiștilor, mai ales a celor cu pregătire superioară. Astăzi, 75—80 la sută din numărul acestora sînt legați nemijlocit de procesul-de producție, ceea ce a determinat o mai bună valorificare a potențialului material și uman existent în întreprinderile a- gricole de stat. Fermele au obținut producții ridicate în toate sectoarele asigurînd o mare cantitate de produse agricole pentru nevoilor statului. _ vitatea pe 1968 lor agricole de cu un beneficiu aproape un miliard
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Expunere tie motive
pentru o „stemă"

nouă a orașului Vaslui
7Există orașe în care o dată ajuns ai senzația că ești ținta unui adevărat asalt. Străzile vor să-ți arate că au asfalt și neon, blocurile vor să le calci neapărat scările etajului zece, la cutare sau cutare cinematograf are loc o premieră pe țară... Străin de noutatea etalată șocant. Vasluiul îți oferă, ospitalier, cald, moldoveneste aș spune, o valență proprie. Determinată de condițiile specifice zonei — apropierea de epicentrul seismic din munții Vrancei — noii arhitecturi a Vasluiului nu îi este specifică altitudinea : integrarea ei printre construcții cu unul niveluri nu creează Spatiile mari dintre specifice Vasluiului ceptia vechilor artere comerciale — contribuie si mai mult la atitudinea degajată pe care o emană orașul...Un scut roșu, un zid de argint : rotund, crenelat. în mijlocul zidului turnul si-a închis porțile; de o parte si de alta cîte o albină de aur...". Prezenta pe stema orașului a fostei curți domnești nu este întîmplătoare. Ca vechime, tîrgul data cu mult înaintea descălecatului Moldovei. Existenta documentară si-o începe însă abia în anul 1435. Pe atunci. Vasluiul — ultima așezare spre nord a Tării de Jos — era punct de vamă mică. Situat la confluenta a trei ape.

vechile sau două disonante, construcții. — cu ex-

dispunînd de trei direcții de retragere (spre Bacău, spre Roman și spre Iași), beneficiind de puternica apărare asigurată de dealurile împădurite din jur. capitală a Moldovei înainte ca Iașii să fi avut acest rol. Vasluiul a devenit sub Stefan cel Mare centrul marilor sale lupte cu turcii. Să menționăm numai anul 1475 ; la Podul înalt. în lunca mlăștinoasă din fata Vasluiului, domnul moldovean înscrie una dintre cele mai însemnate victorii ale sale împotriva otomanilor. Despre creșterea importantei, despre dezvoltarea la care ajunsese așezarea ne vorbește cu elocventă faptul că la începutul secolului XV tîrgul își avea șoltuzul și oîrgarii lui care întrețineau o intensă corespondentă comercială cu imolo- gii lor din Brașov.Ca oras-tîrg continuă să existe o vreme. Crescută de-a lungul drumului dintre Bîrlad și Iași, urcînd panta lină a Dealului Morii, artera comercială a orașului își păstrează amprenta de odinioară : privește în stradă cu o mie și una de ferestre, deschide spre ea o mie si una de uși. Ai senzația că Lipscanii, vechii Lipscani bucuresteni. vor ieși din clipă în clipă în stradă
Tilus ANDREI

(Continuare în pag. a V-a)

circulația omeniei pe arterele unui oraș care este, de fapt, societatea noastră. Ne oprim, însă, ori de cîte ori e nevoie ? Respectăm întotdeauna culorile acestui semafor aflat la intersecția, adeseori cardinală, a u- nor fapte, a unor atitudini ?Recent am primit o scrisoare de la o ingineră, femeie mai în vîrstă,. cu familie, cu griji și preocupări cotidiene nu dintre cele mai ușoare. „Am observat — ne relata autoarea — într-un magazin pe careul frecventez zilnic, un copil. Nu cumpăra nimic, nu cerea nimic, nu incomoda pe nimeni, dar stătea zi de zi în același colt al magazinului ca un cîine de pripas. Am discutat cu vînză- toarele, am intrat în vorbă cu el și am aflat că stă aici pentru că nu poate intra în casă decît seara tîrziu, pentru că părinții lui sînt despărțit!..." (Știm 1 Orice întîmplare cu copii înduioșează. Dar nu acesta e scopul nostru, și nu copilul este eroul relatării de fată).— Și ce-ați făcut în continuare ? — am întrebat-o pe ingineră, care ne-a vizitat ulterior la redacție.— Am fost în blocul unde locuiește copilul și am stat de vorbă cu vecinii. Apoi m-am dus la școala unde învață și am discutat cu diriginta lui, care nu cunoștea această situație.Cu alte cuvinte, interlocutoarea noastră a întreprins ceea ce în termeni de specialitate se numește o anchetă socială, și-a asumat răspunderea autorității tutelare, a adoptat tehnica gazetarului în lămurirea unui caz, în rezolvarea unei situații dificile pentru un om, în speță pentru un copil.
Paul DIACONESCU

Deputății Consiliului popular al _ ________,1 __ ____ ...pentru a analiza realizarea planului și bugetului local pe 1968 și pentru a stabili sarcinile de plan pe 1969, constată cu satisfacție că prin noua organizare admiriistrativ-teritorială a tării s-au creat condiții favorabile desfășurării activității organelor locale ale puterii de stat la un nivel calitativ superior. Realizările obținute, perspectivele de dezvoltare a județului Galați constituie o expresie elocventă a aplicării neabătute a mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei noastre elaborat de Congresul al IX-lea al partidului si Conferința Națională.Anul 1969 — se spune în chemare — are o deosebită semnificație pentru întregul nostru popor, fiind marcat de evenimente deosebite : cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și pregătirile pentru Congresul al X-lea al partidului.In dorința^ fierbinte de a aduce o contribuție tot mai mare la edificarea socialismului în patria noastră, în numele cetățenilor pe care-i reprezintă. Consiliul popular județean Galați adresează o însuflețită chemare la întrecere consiliilor populare, tuturor locuitorilor din municipiile, orașele și comunele patriei, pentru realizarea următoarelor obiective :I. îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de producție și prestări de servicii în unitățile industriei locale, de gospodărie comunală șl locativă, a planului de investiții și constructii-montaj prin :— Realizarea unui volum de producție si prestări de servicii peste prevederi în valoare de 3.6 milioane lei.— Economii suplimentare la prețul de cost de 2.8 milioane lei.— Sporirea acumulărilor bănești cu peste 5 milioane lei..— Asimilarea de către industria locală a 50 produse noi în scopul satisfacerii cerințelor populației cu mărfuri de uz casnic și gospodăresc.— Sporirea și diversificarea producției materialelor de construcții cu 10 000 m.c. balast, ce se vor extrage din rîul Șiret. Astfel, se va dezvolta producția de prefabricate din beton, realizîndu-se stîlpi pentru electrificări rurale, elemente prefabricate pentru solarii și răsadnițe, dale, borduri, tuburi pentru fîntîni si altele.— Valorificarea din plin, prin crearea de noi secții și ateliere, prin îmbunătățirea activității celor existente, a resurselor locale în vederea creșterii producției pentru export.— Creșterea volumului prestațiilor către populație cu 2 la sută.- Folosirea mai eficientă a mijloacelor materiale din sectorul salubritate. întreținere zone verzi, reparații străzi, realizînd astfel economii de 2 milioane lei. ce vor fi destinate creșterii volumului lucrărilor din aceste sec- . .țoare... . .. . . , ... . , . .....— Executarea prin muncă patriotică a unor lucrări tn valoare de circa 7 milioane lei la construcția falezei și Dlajei Brates.— Reducerea cu 30 zile a duratei de execuție a obiectivelor social-cultu- rale. gospodărești-edilitare. Predarea cu 36—50 zile înainte de termenul planificat a 300 apartamente. Realizarea unui cost mediu pe apartament inclu- z‘nd toate categoriile sub 33 000 lei. ceea ce va permite construirea cu circa 700 apartamente mai mult decît în 1968.— Scurtarea termenelor de predare â proiectelor prevăzute cu 100 zile, realizarea prin scurtarea termenelor si ieftinirea costului de proiectare a schitelor de sistematizare pentru 19 comune în loc de 16 cît s-a prevăzut initial.
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Pentru o artă plastică Tarile africane slab dezvoltate

acoperirea Totodată, acti- a întreprinderi- stat se încheie preliminat de de lei, succes re- TATIVI Al PRODUCȚIEI
® SPORT

străbătută de spirit militant,

puternic ancorată în

actualitatea societății noastre

Masă rotundă pe 
marginea BIENA
LEI DE PICTURĂ 
Șl SCULPTURĂ. 
Participă:
Petru 
COMARNESCU, 
Vasile DRĂGUȚ, 
Ion FRUNZETTI, 
Dan 
GRIGORESCU, 
Mircea POPESCU

Bienalele republicane de pictură și sculptură au intrat in tradiția vieții artistice a țării ca manifestări ample, menite să reliefeze configurația dezvoltării artei plastice românești în lumina. înaltelor necesități și exigențe ale culturii noastre socialiste. Iată de ce ediția 1968 a bienalei a fost așteptată cu legitim interes de către oamenii de artă ca și de către marele publicProblema fundamentală care se cere discutată în prezența unei manifestări de o as.emenea însemnătate este măsura în care ea oglindește integrarea artei noastre în realitatea socialistă, caracterul militant al creației plastice românești, exprimarea cu mijloace artistice vibrante a marilor idei și sentimente, a spiritualității epocii noastre. Chemată să prilejuiască o confruntare concludentă a personalităților autentice, a stilurilor și modalităților artistice individuale, moment de primă însemnătate în viața culturală, bienala a fost consacrată ideii de a pune în evidentă și a stimula dezvoltarea creației în direcțiile fertile ale artei realiste, cu un substanțial mesaj, capabilă să îmbogățească cu valori durabile patrimoniul culturii naționale. Aprecierea selecției de lucrări nu poate face abstracție de acest scop orientativ, stimulator al bienalei, de direcțiile pe care ea e menită să le promoveze.In această lumină, participanții Ia masa rotundă a „Scînteii" — semnalînd prezența in expoziție a unor lucrări de incontestabilă valoare — au formulat Importante observații critice privind nu numai diferite participări personale, ci și ansamblul acestei manifestări, caracterul discutabil, nereprezentativ al selecției, care explică de altminteri și slabul ecou al actualei bienale în conștiința vizitatorilor. Ei au subliniat în același timp marile resurse de care dispune arta noastră plastică de a construi — pe calea fertilă a realismului, a integrării în viața contemporană — dimensiuni ale culturii noastre socialiste.
Mesajul artei autenticeUn loc de frunte pe panourile expoziției de la Dalles îl dețin — prin puterea exemplului lor artistic. prin continuitatea si fermitatea preocupărilor, prin noblețea stilistică la care au ajuns în pragul unei maturități de aur — maeștrii artei noastre plastice. Lucrările lor se impun printr-o nestrămutată convingere asupra rosturilor umaniste ale artei. prin puterea de dăruire creatoare. prin trăirea sensibilă a temei, printr-o exemplară fermitate a crezurilor lor patriotice si artistice deopotrivă.în fata pînzelor acestor maeștri publicul se oprește

îndelung, cu profundă admirație, ele răspunzînd în mod direct dorințelor fiecăruia de frumos, armonie, u- manitate, optimism, echilibru.Prețuirea ne care iubitorii de artă le-o arată nu e întîmplătoare. Atunci cînd valoarea artistică se conjugă cu un înalt conținut de idei și sentimente, cheia spre inima marelui public este găsită. Această superbă lecție de măiestrie' artistică, de consecventă realistă si probitate profesională se desprinde elocvent de pe panourile Bienalei.Participanții la masa rotundă și-au exprimat deo-

sebita apreciere pentrulucrările maestrului reputat Dumitru Ghiață,„strălucitoare prin consistenta lor" (Petru Comar- nescu). .Florile" maestrului H. Catargi. adevărate oaze ale liniștii, panoul lui Cor- neliu Baba cu „lucrări de o remarcabilă concentrare șl expresivitate"Popescu), portretul Nicolae Iorga pictorului Catul lucrările înfiorate bil lirism ale lui celeanu, peisajul moartă de Aurel „de un mare cromatic" (Vasile Drăguț), tablourile lui Marius Bu- nescu inspirate din viata nouă a oamenilor muncii („Pescari în deltă"), lucrările

(Mircea lui aoartinînd Bogdan, ■ de un no- Ion Mus- și natura Ciupe — rafinament

lui Oscar Han, Albert Nagy. Ion Vlasiu.Vorbitorii au arătat că în actuala expoziție se remarcă de asemenea un sir de lucrări valoroase ale artiștilor mai tineri, care izbutesc să exprime un conținut major cu mijloace picturale moderne, viguroase, percutante. demonstrînd cristalizarea unor stiluri personale. tn asemenea tablouri realitatea este privită cu ochii artistului angajat, sensibil la frumusețile lumii noi pe care o construim. preocupat de marile semnificații ale luptei pe care o poartă ponorul nostru spre a se ridica pe treptele tot mai înalte ale progresului social și spiritual
(Continuare in pag. a IV-a)

sub povara răpăiturilor
economice

Raportul . Comisiei economice a CLN.U. pentru Africa, publicat la sfîrșitul anului 1968, este interpretat în cercurile internaționale de specialitate drept un puternic semnal de alarmă. Dacă țările continentului negru vor progresa în ritmul de pînă acum, subliniază raportul amintit, ele vor putea atinge abia peste trei secole nivelul actual de dezvoltare economică al statelor europene industrializate.Continentul african, care reprezintă aproape un sfert din suprafața globului, ocupă, prin bogățiile sale naturale unul dintre primele locuri în lume. Totuși, ca urmare a îndelungatei dominații coloniale, a politicii pe care imperialiștii o duc fată de aceste state. în majoritatea țărilor africane forțele de producție sînt foarte puțin dezvoltate. Baza economiei statelor africane este a- gricultura. care contribuie cu aproape 40 la sută la formarea venitului național, pe cînd industria participă cu numai 9 la sută.Slaba diversificare a economiei a- fricane — faptul că aproane toate țările continentului negru produc si exportă o gamă foarte restrînsă de mărfuri. în general produse agricole și materii prime de origine

minerală în condiții dezavantajoasa — influențează negativ asupra comerțului exterior si a balanței de plăți, precum și asupra nivelului de trai din aceste state. Procentul de creștere a exporturilor si importurilor acestor state este neînsemnat, înregistrînd chiar regrese în comparație cu anii anteriori. Deteriorarea raportului de schimb, prin care se înțelege raportul dintre preturile în scădere ale materiilor Drime exportate de țările în curs de dezvoltare și creșterea în paralel a prețurilor produselor industriale importate de aceste state, expresie a unei flagrante inechități în schimburile comerciale, este una dintre principalele cauze ale slăbirii permanente a puterii de cumpărare a țărilor africane. Exper- țiî O.N.U. subliniază că între 1958 sl 1965, Coasta de Fildes a pierdut 1 209 milioane de dolari datorită „foarfecii' preturilor". Tn anul I960. Camerunul putea să achiziționeze în schimbul unei tone de cacao 2 700 metri țesături neimprimate sau 1 200 kilograme de cimentt în 1965. aceeași tonă de
C. GHEORGHE

(Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat, al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIDragi tovarăși,Vă mulțumim sincer pentru condoleanțele exprimate de dumneavoastră cu ocazia catastrofei de cale ferată ce a avui loc

JÂNOS
Prim-secretar al

JENO

în țara noastră.
KÂDAR,
C.C. al P.M.S.U„ 
FOCK.

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungara
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DIVERSIFICAREA
PRODUCȚIEI progresisteeconomice

Metoda

FAPTUL
DIVERS
sui generisO „inovație" pe care am întîl- 

nit-o la magazinul cooperativei 
de consum din comuna Curățele 
(Bihor). Dacă vrei, de pildă, să 
cumperi un kilogram de făină, o 
cutie de conserve, un litru de 
ulei sau alte mărfuri, vrei nu 
vrei, cumperi și o carte. La preț 
fix: 5 lei, 7 lei, 9 lei. Depinde 
ce aliment cumperi și... cum ai 
noroc. Dacă nu-ți convine, emiți 
alt magazin. Ei 1 ce bine ar fi 
dacă ar căuta (și ar găsi) U- 
niunea județeană a cooperati
velor de consum alt sistem de... 
difuzare a cărții.
Pe ninsoare

In ziua de 2 ianuarie, la Pi
tești, ningea ,cw fulgi mari. Au
toturismul nr. 5-B-1493 venea de 
la Cluj spre București. Defec- 
tîndu-se ștergătoarele de par
briz, drumul nu putea fi conti
nuat. Situația părea fără ieșire. 
Unitățile ce puteau remedia de
fecțiunea erau închise în acea 
zi. Salvarea a venit pe neaștep
tate în persoana căpitanului 
Constantin Florea de la Inspec
toratul județean de miliție Ar
geș, care supraveghea circulația 
în oraș. Amabil, s-a oferit să 
vină în sprijinul șoferului ghi
nionist și partenerilor săi de că
lătorie. Au pornit împreună în 
căutarea unui meșter care a 
efectuat reparația. Mașina și-a 
continuat drumul după ce mili
țianul și șoferul și-au strîns mîi- 
nile cu căldură.

...și un gest
contrarUn grup de cetățeni ne sesizează că în seara zilei de 6 ianuarie, șoferul cu numărul 2658 de pe autobuzul cu nr. 826, turul 17, linia 40, sosind la capătul liniei cu multă întîrziere, a refuzat să ia călătorii care așteptau în stație. Pe cel cîțiya, care reușiseră să se urce, nu i-a mai oprit decît la garajul Flo- reasca — în pofida tuturor rugăminților sau protestelor. Aici le-a permis coborîrea numai după ce mașina a fost spălată pe rampă. Noi punem punct. Sperăm însă că I.T.B.-ul va lua măsuri și șoferul va fi... săpunit.
Avea un
obiceiUn cetățean, Constantin Vasile, salariat al uzinelor „Pro
gresul", se plimba seara pe 
strada Victoriei din Brăila. De
odată, observă că în magazi
nul de pîine nr. 65 cineva sco
tocea prin sertare. A bănuit că 
e ceva necurat la mijloc și a 
așteptat pînă ce infractorul a 
ieșit. L-a urmărit și cînd s-a întîlnit cu un lucrător de mili
ție, i-a relatat cele văzute. S-a 
constatat cu această ocazie că 
era vorba de Simion Grigore, 
individ cu antecedente penale, 
care își făcuse o ocupație din 
„vizitarea" unor unități comer
ciale ale căror uși puteau fi for
țate. Astfel a fost „forțat" Gri
gore Simion să se lase de... „me
serie".

Cîmăciori cu
țuică fiartă» Să recapitulăm: Trandafir Stanca, vînzător la unul din chioșcurile deschise de bufetul M.A.T. Uzunu cu prilejul tîrgu- lui săptămînal din comuna Călu- găreni (Ilfov) și-a făcut socoteala cum să ciupească și el de-un... covrig. In consecință, vindea țuica fiartă cu 4 lei în loc de 3,50 lei ; berea — așișderea, iar cîrnăciorii îi vindea cu pîine neagră, pentru care lua preț dublu, deși și-o procura din comerț. Numai că ceea ce făcea Trandafir Stanca prea mirosea 
a speculă. Miros care l-a biruit pînă la urmă și pe cel al cîrnă- ciorilor. Drept care acum lui Trandafir Stanca 1 se încheie socotelile. Și acestea nu par trandafirii.
Micșorați
viteza

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Actualele condiții de circulație rutieră pe drumurile publice cer din partea conducătorilor auto o atenție deosebită. Toma Mi- tran, șofer pe autocamionul 21-B-3597. circula cu viteză excesivă pe șoseaua' națională Rîm- nicu Vîlcea-Sibiu. Pe un pod din com. Tălmaciu a întîlnit un a- gregat care deszăpezea drumul. Mașina a derapat și, după ce a lovit agregatul, a rupt și bara de protecție a podului, prăbușin- du-se în apă de la aproximativ șase metri. Urmările au fost grave. Cei doi pasageri din cabină și-au pierdut viața, iar șoferul imprudent s-a ales cu grave contuzii. Repetăm apelul Ia prudentă.
Rubricâ redactata de 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe POPESCU

Progrese lăudabile, dar și carențe nejustificate în

MEȘTEȘUGARILOR CLUJENI
Menirea cooperativelor meșteșugă- Irești este de a satisface, prin unități specializate, cele mai diverse solicitări ale populației, de la produsele Ide mică serie, care completează gama sortimentală a industriei, pînă la cele mai mărunte reparații, comenzi etc. Așa cum s-a subliniat cu 

I diferite prilejuri, preocuparea principală trebuie orientată către organizarea cit mai bună a deservirii cetă- Ițenilor. Subordonîndu-ne unui asemenea criteriu, am pornit și noi în aprecierea activității cooperativelor meșteșugărești din județul Cluj.Am constatat, mai întîi, un progres cert în sectorul de producție a obiec- 1 telor de larg consum, în ce privește I varietatea și calitatea. La Cluj, Turda, Dej, Gherla există ateliere care I produc importante cantități de con-. lecții, tricotaje, încălțăminte, articole de marochinărie, precum și numeroase articole cu specific local. Mărcile cooperativelor „Drum nou", I „Tricotajul" și altele s-au impus prinbunul gust și calitatea execuției. 1 Gama sortimentelor de serie micăI realizate de meșteșugarii din județulCluj este bogată și cuprinzătoare, valoarea producției ridieîndu-se în 1968 la peste 80 milioane lei. Totodată, au fost livrate la export mărfuri în valoare de 20 milioane lei.Din discuțiile avute cu tovarășii din conducerea uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, am I desprins preocuparea pentru extin-■ derea în continuare a producției deobiecte care să răspundă tot mai I mult exigențelor cumpărătorilor și. să completeze sortimentul oferit deindustrie, cu articole specifice. Ni s-a relatat însă că, uneori, cooperativele 1 întîmpină greutăți în aprovizionarea cu materiale și materii prime. „Participarea noastră la contractările cu comerțul — ne spunea tovarășul Simion Gherman, președintele cooperativei „Tricotajul" — nu a fost decît 
o pierdere de timp. Comerțul ne-a contractat produsele, dar multe n-au putut fi realizate din lipsă de materie primă". Desigur, în comparație cu industria republicană, cantitățile de mărfuri pe care le produc atelierele cooperativelor mește- I șugărești sînt mai mici. Aceasta nu înseamnă însă că asigurarea materialelor necesare realizării lor poate fi neglijată, cu atît mal mult în condițiile în care se pune un accent deosebit pe valorificarea tuturor posibilităților locale pentru realizarea unor cantități tot mai mari de produse.

J Evoluția modei, cererea pieței în continuă schimbare impun și în cooperația meșteșugărească o împros- Îpătare permanentă a colecției cu sortimente și modele noi. Multe se împotmolesc însă în dosare și nu mai ajung în magazine. Una din cauze 
I continuă să fie mecanismul greoi de fixare a preturilor. Spre a se obține prețul la unele produse extrem Ide simple, cum sînt botoșeii și șosetele pentru copii, a fost nevoie de aproape un an. Este în interesul deservirii mai prompte a 
I consumatorilor ca acest sistem săfie simplificat, să cîștige în operativitate, efortul de îmbogățire a ga- Imei sortimentelor neputînd fi desprins de scopul său final — satisfacerea la timp a cerințelor pieței.
SUn alt sector important a! activității cooperației meșteșugărești este acela al prestărilor de servicii către populație. In acest sens, se poate 
I consemna pozitiv faptul că, numaiîn 1968. au luat ființă 50 de unități și servicii noi la Cluj, Turda, Dej, 
I Gherla, Huedin, Cîmpia Turzii, întrecare am menționa, pentru Cluj, cele pentru prestări de servicii în construcții și mobilă Ia comandă. Dar. Ifață de exigentele mereu crescînde ale populației, eficienta acestor eforturi este încă mică și sub posibili- Itățile de care dispun în fapt rativele.

Principala deficiență o constituie repartizarea prea puțin judicioasă pe teritoriu, aglomerarea de unități în centrul orașelor și lipsirea cartierelor de o rețea corespunzătoare. La Cluj, miile de cetățeni care locuiesc în cartierele noi — Gheor- ghieni, Mănăștur, Republicii — sînt nevoiți să se deplaseze în centru pentru servicii din cele mai elementare. La Turda, în cartierul nou Oprișani, deși posibilitățile de spațiu permit, nu există nici măcar o frizerie ; în general, în oraș lipsesc ateliere de tinichigerie, de tăbăcărie ; tîmplăriile, ceaprazăriile sînt veșnic aglomerate. La Gherla nu există spălătorie chimică, iar reparatul mobilei sau găsirea unui tapițer constituie o problemă. în orașul Huedin se simte nevoia unui atelier de depanare auto, a unor ateliere de ma- rochinărie și ceasornicărie. După opinia tov. Anton Marian, președintele cooperativei „Unirea“-Turda, unitățile prestatoare de servicii din cartierele mai mărginașe n-ar fi rentabile. Cetățenii sînt însă de altă părere : ei susțin că aceste servicii trebuie să le fie cît mai la îndemînă. Mai ales că — orașul Cluj făcînd excepție — și deservirea la domiciliu este aproape inexistentă. O dilemă ? Nicidecum. Tovarășul Emil Turdean, secretar al comitetului municipal de partid, precizează, pe drept cuvînt, că numai o deservire promptă, bine organizată, de calitate corespunzătoare este apreciată de clienți și numai în aceste condiții eficiența economică a unităților creste.Multe dintre cartierele noi, lipsite în prezent de unități ale cooperației meșteșugărești, le vor avea în curînd. In cartierul Gheorghieni din Cluj și Oprișani din Turda se află în construcție complexe sau micro- complexe de deservire. Dar cum va fi rezolvată această problemă în celelalte cartiere 7 Recent, comisia economică a comitetului județean de partid a elaborat un studiu pentru îmbunătățirea amplasării rețelei comerciale și de deservire pe teritoriul orașelor. Sperăm că în acest cadru, aflînd părerile și cerințele

clientelei, uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, sprijinită de consiliile populare, va găsi soluția împlinirii lor.Spunem acest lucru deoarece efortul de diversificare a prestărilor de servicii nu este încă sprijinit de consiliile populare în măsura în care ar fi necesar. Sînt chiar cazuri cînd i se pun, cum se spune, bețe-n roate. Bunăoară, cooperativa „Constructorul" ar putea contracta cu cetățenii construirea de locuințe proprietate personală, pe bază de credite acordate de stat. Organizarea acestei activități ar fi în avantajul populației și ar contribui, totodată, la descongestionarea întreprinderii locale de construcții a consiliului popular. Din păcate, nu a fost încă reglementată modalitatea plății în rate, așa că lucrurile nu avansează. In același timp, cooperativa ar avea posibilitatea să dezvolte și producția de țigle și cărămizi, dar nu este sprijinită în asigurarea terenului necesar pentru exploatarea argilei. Si astfel, în pofida posibilităților existente, servicii atît de necesare populației nu se pot dezvolta.Este evidentă oportunitatea unei analize a întregii activități — de producție și deservire — a cooperației meșteșugărești din județul Cluj, bazată atît pe cunoașterea mai exactă a cerințelor cetățenilor, cît și a condițiilor reale existente în fiecare oraș și cartier. Deoarece chiar unele cadre din cooperație avertizează asupra tendinței de a se realiza, într-un loc sau altul, construc- ții-glgant (la Cluj se ridică, potrivit spuselor beneficiarului, cel mai mare complex de boiangerie din țară, iar Ia Turda e în studiu o altă construcție, care va costa circa 7 milioane de lei), este indicat a se cerceta atent întregul plan de dezvoltare a rețelei de deservire, îneît, pornindu-se de la soluțiile cele mâi raționale și economice, să se asigure în cel mai scurt timp acoperirea întregului teritoriu și satisfacerea celor mai diverse solicitări.
Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

0 contribuție la valorificarea
un it ați 
medicaleîn zilele următoare va fi dată în folosință o nouă policlinică pe lîngă spitalul „Alexandru Sahia" din Capitală, în stadiu de finisare se află alte policlinici — la Mangalia, Huedin, Bistrița-Năsăud și Rupea. Fiecare va putea asigura circa 200 000 de consultații pe an. în același stadiu se găsește spitalul de pediatrie din Oradea, precum și complexul de cazare de la Băile Herculane, care va dispune de 500 de locuri.Policlinici noi vor fi date în folosință în cursul acestui an și la Oradea, Alexandria, Vaslui, Cîmpulung-Moldove- nesc, Ploiești, Orșova și Tecuci.Adăugate la unitățile medi- co-sanitare date în folosință în cursul anului trecut, între care spitalul cu 700 de paturi de la Hunedoara — u- nul dintre cele mai mari și mai moderne din țară — policlinica de la Tr. Măgurele, Grupul școlar sanitar de la Bacău și altele, noile unități vor spori baza materială a ocrotirii sănătății populației.
Construcții 
pe litoralCunoscînd o continuă dezvoltare, „cartierul marinarilor” și complexul „Tomis Nord" din Constanța s-au îmbogățit recent cu noi blocuri de locuințe însumînd 248 de apartamente. Anul 1968, de altfel, s-a dovedit rodnic pentru domeniul locativ al municipiului și județului Constanța, care au adăugat la fondul de locuințe construite cu inves- • tiții din partea statului 1960 de apartamente. La Constanța, Mangalia, Medgidia și în alte localități din județ, constructorii de locuințe au deschis noi fronturi de lucru, ur- mînd ca în cursul acestui an să pună la dispoziția populației 2 000 de noi apartamente.(Agerpres)

coope-
cu mozaic — în peisajul contemporan al Foto : Agerpres

D. Gheorghe relatează un „Acum doi

|

Edificiul Constanfei

In vasta acțiune de valorificare a patrimoniului moștenirii culturale din țara noastră se înscriu și eforturile — tot mai stăruitoare în ultimul timp — ale cercetătorilor istoriei doctrinelor economice de a prezenta tabloul complex al gîndirii economice românești din trecut, de a releva elementele progresiste ale acestei gîndiri. Rod al acestor eforturi este și culegerea de studii apărută în Editura științifică „Din gîndirea economică progresistă românească", sub îndrumarea și coordonarea conf. univ. dr. Nicolae Ivanciu. în volum sînt analizate, pe baza principiilor marxist-leniniste ale valorificării moștenirii culturale, concepțiile unor gînditori de seamă din secolul al XIX-lea ca Dionisie Pop-Marțian. Al. Xenopol, Mihail Kogălniceanu. Al. G. Golescu, G. Barițiu. B. P. Hașdeu, Kovâry Lâszlo, E. Winterhalder, Ion Ionescu de la Brad, etc.")Pornind de la principiul că faptele trebuie judecate în funcție de împrejurările concrete, autorii studiilor cuprinse în culegerea de față au considerat, pe bună dreptate, că pentru a aprecia corect valențele unei idei, teorii, concepții sau unui curent de gîndire economică, acestea trebuie plasate just în timp și spațiu. De aci efortul lor de a contura cît mai precis contextul politic, ideologic, economic și social al epocii, context folosit apoi ca permanent punct de reper în aprecierea gîndirii economice analizate.înfăptuirea revoluției burghezo- democratice, rezolvarea problemei a- grare. cucerirea independenței naționale, dezvoltarea industriei au fost problemele cardinale, cerințele esențiale ale evoluției României în a doua jumătate a veacului trecut; ele au agitat spiritele, au generat mari controverse si lupte de opinii. Luînd în considerație personalitatea complexă a gînditorilor analizați, autorii studiilor au apreciat semnificația și rolul social al diferitelor sisteme de gîndire tocmai prin răspunsul dat unor asemenea probleme. Atrage atenția, de pildă, analiza nuanțată a „industrialiștilor"; autorii nu s-au oprit la a constata apelul unor economiști spre dezvoltarea industriei, ci au căutat să descifreze sensul, rolul pe care aceștia 1-1 atribuiau în dezvoltarea societății, cum concepeau raportul dintre industrie și celelalte ramuri ale economiei, ce modalități aveau în vedere pentru dezvoltarea industriei naționale. cu eforturile cui și în folosul 
cui urma să se desfășoare acest proces etc. Sînt astfel puse în lumină idei deosebit de valoroase, cu o puternică rezonantă în actualitate.Autorii au desprins, de pildă, la D. P. Marțian ideea după care „trebuie să ne obișnuim o dată a ne 
privi ca membri economici ai universe! societăți omenești și pentru 
aceea să cercetăm in fiecare an ce 
producem, ce necesităm și ce rang 
putem ocupa printre celelalte po
poare producătoare". Ca o constantă majoră apare în concepțiile a- nalizate ideea despre industrie ca factor hotărîtor al asigurării unei reale independente, ca mijloc de accelerare a progresului multilateral al întregii societăți, de ridicare a nivelului ei de trai si civilizație. Marțian și Kogălniceanu. Barițiu și Kovâry, Xenopol și Aurelian. iar mai apoi socialiștii au a-

•) Studiile slnt semnate de Nicolae 
Ivanciu, Dumitru Mureșan, Mircea Ro- 
zorea, Vaslle Ioța, Virgil Ionescu, 
Toader Ionescu, Olga Constantinescu, 
Iulian 
borea.

Pinczâs. Simion Pop, Ion Bul-

încet, încet s-a înfiripat discuția. De vis-ă-vis, ștergîndu-și din cînd în cînd ochelarii, „domnul bine" își scruta vecina de compartiment. Aruncă o privire măsurată pe fereastra vagonului, scoase un oftat prelung.— Este un caz greu, foarte greu. Dar... se poate rezolva. Ca avocat îmi stă în putere. Lăsați pe mine,— Cînd pot să știu rezultatul 7— Răbdare, nu se poate obține cît ai bate din palme. îmi avansați 300 de lei, iar restul demersurilor mă interesează.în trenul de Bucureștl- Moinești s-a tranșat astfel „afacerea" prin care Flo- rescu Constanta din București trebuia să obțină evacuarea fostului soț din imobilul cîștigat în urma procesului de divorț. „Domnul bine" din tren, cu relații, își luase asupră-șl sarcina rezolvării cazului. încă 400 de lei în afara „avansului" inițial și de-atuncl „avocatul" n-a mai fost văzut...Acasă, la Nicolae Constantin din București, judecat pentru complicitate Ia delapidare, a sosit într-o seară „un consilier juridic dintr-un minister". S-a sfătuit îndelung cu gazda, apoi i-a dat asigurări :— Sînt portițe de scăpare. Bineînțeles, nu va fi ușor. Am să mă zbat. îți promit. Dar... mă înțelegi...— Cît mă costă ?— 300 lei. deocamdată. Restul mai tîrziu.„Consilierul" a luat apoi banii și... a dispărut IIată numai două din a- semenea fapte ale unuia și aceluiași om — Marin Ionescu din Timișoara — fapte care au făcut obiectul dosarului 3072/1968 al judecătoriei sectorului 3 București. în filele lui

înscrise marenumăr de infracțiuni — înșelătorii, substituire de persoană, fals în acte publice — săvîrșite în decursul anilor, în dauna a zeci de cetățeni. La Turnu Severin, Constanta, Lugoj. Iași și în alte localități, în- tr-un mod aproape nevero-
/

torie sînt comise de oameni certati cu munca, fără o- cupație, care își dau cinstea pe rușine, încercînd să înșele pe unul și pe altul, să obțină venituri ilicite din tot felul de expediente. Cazul lui Marin Ionescu, devenit cu timpul „expert" în săvîrșirea unor astfel de

tățeanul Iași ne exemplu, de zile, printr-o cunoștință. l-am întîlnit pe un oarecare Costică Popescu din București, care mi-a fost recomandat drept un om cinstit și în stare să-mi dea o mînă de ajutor în ve-

SPECULANȚII
BUNEI CREDINȚE
simil. de numele lui își legaseră speranțele rezolvării unor chestiuni personale zeci de naivi.Se înțelege că serviciile pe care le punea cu generozitate naivilor. în mari sume variate, așa și funcțiile tpra acționa. El era cînd jurist, cînd avocat, cînd consilier sau șef de serviciu în diferite ministere.La ultimul proces penal, care a avut loc de curînd. a fost judecat pentru 24 de infracțiuni în dauna cetățenilor. aceasta fiind a 18-a condamnare suferită de Marin Ionescu pentru diferite înșelătorii. „Cazul arătat mai sus are mai multe fațete — ne spunea tov. Stelică Stancu. procuror șef adjunct la sectorul 3 București. Este clar că a- ceste infracțiuni de înșelă-

la dispoziția schimbul unor de bani, erau după cum erau sub masca că-

acte necinstite, este tipic în această privință. Pe cei ce săvîrșesc asemenea fapte, legea îi pedepsește întotdeauna asa cum se cuvine. Dar aceasta nu este singura și cea mai eficientă soluție de extirpare a răului. Si este lesne de înțeles, deoarece astfel se acționează numai împotriva făptașilor. nu însă și pentru înlăturarea cauzelor și condițiilor ce favorizează apariția lor.Aproape întotdeauna, cei ce se Iasă prinși în plasa acestor indivizi poartă și ei o vină destul de mare. Constatăm adesea că oameni. altminteri în toată firea, atunci cînd intră în legătură cu astfel de indivizi dubioși, dau dovadă de o naivitate care — trebuie să recunoaștem — nu este chiar atît de „nevinovată" pe cît ei ar vrea să o prezinte !“Cazul nu este unic. Ce-

derea strîngerii de la diferite instituții și arhive din București a ce-mi sînt necesare pentru pensionare. Omul, bineînțeles. nu s-a oferit să-mi taci acest serviciu pe gratis. Pentru fiecare an de vechime mi-a pretins să-i dau cîte 100 de lei. I-am trimis banii — 1200 lei— și am așteptat rezultatul. Dar n-am primit de- cît o parte din actele cerute. De atunci fac mereu drumuri la București pentru a-mi recupera banii dati acestui individ, dar degeaba".Plecăm pe urmele scrisorii împreună cu doi lucrători ai procuraturii sectorului 3. Ne deplasăm pe strada Căprioarei nr. 30. Aici locuiește Costică Popescu. De ani de zile acest individ nu are serviciu, ci se ocupă cu asemenea potlogării. Pătrundem înăuntru. O cameră mică, în interior

actelor

un birou cu maldăre de dosare, rafturi, un dulap, ca într-o adevărată arhivă. Costică Popescu se afla în exercițiul funcțiunii: un client. Vasile Dumitru, venise la el cu o plîngere ; vroia să-i întocmească actele pentru intentarea unei acțiuni de judecată. Deci, avocat fără firmă.— Cine te-a îndrumat aici 7 l-am întrebat.— Păi dom’ Costică este cunoscut de multă lume.— Și cît îi plătești pentru acest serviciu 7— I-am dat 70 lei și-1 mai aduc mîine 130 Iei.Procurorii îi fac percheziție „avocatului". Dulapul, rafturile sînt pline vîrf cu dosare și diferite acte de stare civilă, unele de foarte mare importanță. Au fost găsite 321 de dosare. El întocmea tot soiul de acte, de la simple cereri pînă la acte mai complicate și de mare răspundere : stabilirea în Capitală, vînzare- cumpărare de case și terenuri, pensionări, întîmpi- nări pentru cetățeni chemați în judecată civilă sau penală etc. Această activitate infracțională a început-o cu 10 ani în urmă. Mai întîi a făcut cereri la diferite instituții spre a obține pentru diverși cetățeni vechimea în cîmpul muncii, servicii pentru care primea 25—100 lei. ............................mergeau de minune, urmare, aria sa de acțiune a fost extinsă. Vestea despre acest1 „avocat" descurcăreț s-a răspîndit. Ludovic Boroș s-a deplasat la el tocmai dintr-o comună din județul Covasna, iar Carol Popa din Mărtești. de lîngă Tecuci. Prețul a fost ridicat de cîteva ori. Procedeul lui era simplu, nu depunea nici un efort. S.G. dintr-un oraș de provincie s-a prezentat la el să-i întocmească actele de stabilire în Capitală. Costică

Treburile îi Ca

Popescu a completat un formular, a adăugat actele solicitantului respectiv și le-a depus la registratura serviciului de spațiu locativ. Pentru acest lucru a primit 100 lei. „Restul" de 300 lei — după ce se rezolvă cazul. Așa proceda în toate situațiile.Cîți asemenea „clienți" a avut pînă acum acest escroc 7 El ne declară că peste 1000, dar cifra poate fi cu mult mai mare.Cine i-a permis acest joc 7 Răspunsul ni-1 dă chiar el.„Am fost cercetat pentru asemenea - fapte, trimis în judecată și condamnat la 6 luni închisoare. Dar la recurs am cîștigat. fiind achitat. Anul fost din nou miliție pentru de la Stelian ________ _lei ca să-i scot niște copii legalizate. Am fost iertat din nou".Iată, așadar, că această „carieră" infracțională l-a fost favorizată chiar de cei care aveau obligația să o curme.In climatul sănătos, pic priu orînduirii noastre, își mai fac apariția acești speculanți ai bunei credințe, nărăviti profitori de pe urma naivității și credulității unor cetățeni. Este de Ia sine înțeles că nu trebuie îngăduită existența parazitară a acestor indivizi care lovesc în interesele statului și ale cetățeanului. Ori de cîte ori se ivesc asemenea cazuri trebuie luate cele mai drastice măsuri. sancționate cu toată asprimea. Pe de altă parte. însă, activitatea infracțională a acestora este și un semnal de avertizare la a- dresa celor care, într-un fel sau altul, compar în postura unor veritabili gură cască.
Vasile MIHAI

trecut am cercetat de că luasem Sauciuc 500

dus multiple argumente în sprijinul acestei idei. Pentru ca poporul român să ocupe un loc corespunzător în concertul economiei popoarelor — sublinia D. P. Marțian — industria îi este imperios necesară, căci „în 
ziua de azi, existența unui popor 
sterp în industrie este precară". 
„Baza existentei popoarelor în tim
purile cele mai noi, susținea Xe
nopol, este puterea lor. Puterea este 
rezultatul bogăției. Bogăția nu se 
poate spori într-un popor decît ra- 
finîndu-se munca acestuia. De aici 
necesitatea neapărată a unei dez
voltări industriale". Studiile dențiază ideea mal multor tori că industria nu trebuie dezvolte oricum și în orice tie. ci într-un ansamblu național, încurajînd „toate ramurile indus
triale care se pot dezvolta cu folos". Fără a fi formulat o teorie închegată a dezvoltării cu precădere a industriei grele, la Marțian, Xenopol și Aurelian este prezentă ideea creării unor industrii de prelucrare a bogățiilor subsolului, a minereului, a unei industrii siderurgice si constructoare de mașini ca o condiție absolut necesară pentru înzestrarea tehnică a întregii economii, pentru dezvoltarea agriculturii, transporturilor etc. Volumul relevă contribuția valoroasă adusă la dezvoltarea ideilor despre industrializare de gîn- ditorii socialiști, care au arătat marea importantă a industriei nu numai pentru creșterea forțelor ds producție, dar și pentru maturizarea relațiilor de producție capitaliste, pentru dezvoltarea proletariatului și. implicit, pentru crearea în vederea trecerii la nouă, socialistă.In volum sînt respinse, țifice, neconforme cu realitatea, tratarea gîndirii economice din trecutul țării noastre ca un „ecou" sau o „copie palidă" a unor teorii econo-' mice din alte țări, ca și exagerarea ■ particularităților gîndirii economice românești pînă la ruperea lor totală de gîndirea universală — tendințe manifestate în trecut. Autorii reliefează că gînditori de seamă ca Mihail Kogălniceanu. Al. G. Golescu, D. P. Martian. A. D. Xenopol. George Barițiu. Bogdan Petriceicu Hașdeu. Ion Ionescu de la Brad ș.a. n-au preluat tale-quale idei străine în care să fi încorsetat, ca în niște tipare, realitățile economice românești. Dimpotrivă, studiile demonstrează cum unele idei aparținînd diferitelor școli din Apus — școala istorică germană, proudlionismul ori clasicismul englez — care au avut, intr-adevăr, o largă audientă în rîn- durile economiștilor noștri, au fost re judecate de aceștia pe baza realităților majore din țara noastră, trecute prin filtrul gîndirii proprii, că- pătînd adesea un conținut nou și îndeplinind funcții corespunzătoare unor realități și cerințe noi, izvorîte din necesitatea dezvoltării României moderne.Un imperativ metodologic de primă importanță este acela al prezentării critice, analitice, a unui tablou complet al gîndirii economice dintr-o perioadă sau alta, ținînd seama de faptul că valorile gîndirii economice românești s-au plămădit în cadrul unei permanente și înverșunate înfruntări ideologice.Autorii studiilor din culegerea de față au încercat să vină în întîmpi- narea unor asemenea cerințe și ei au reușit. în bună măsură, în ce privește prezentarea nuanțată a gîndirii unor personalități progresiste. Nu este, desigur, nicidecum știrbită imaginea luminoasă pe care o avem despre Ion Ionescu de la Brad, de exemplu, dacă se arată că opiniile sale despre dezvoltarea industriei erau înguste, după cum nu apare deloc diminuată personalitatea puternică și valoarea unor idei ale lui V, Madgearu, dacă se recunoaște că acesta n-a sesizat pînă la capăt rolul primordial ce trebuia să revină industriei în cadrul complexului economic național.Mai slabă este, după părerea noastră, contribuția autorilor culegerii la înfățișarea luptei de idei, a opiniilor pe care aceste personalități le-au avut de înfruntat în epocă. Astfel, ideile legate de cunoscuta teorie „România — țară eminamente agricolă" Și reprezentanții ei sînt insuficient, neconcludent prezentate.Neîndoielnic, volumul, în ansamblul său. reprezintă o contribuția utilă la cunoașterea gîndirii e- conomice din a doua jumătate « veacului trecut. Domeniul este vast și merită să fie explorat în continuare. prin eforturi colective, prin- tr-un studiu aprofundat, bazat pe o metodologie riguros științifică.

Conf. univ. Armand POPPER

evi- gîndi- să se direc-

condițiilor orînduireaca neștiin-

Un nou hotel
la Satu Mare

proiectul de 
mare hotel

A fost aprobat 
execuție a unui 
turistic în municipiul Satu 
Mare. Clădirea va avea o li
nie arhitectonică originală și 
se va încadra în mod armo
nios în ansamblul urbanistic al 
zonei unde se află.

La parter se vor amenaja 
un restaurant, bar și alte uni
tăți de deservire a publi
cului. Prin construirea a- 
cestui hotel se creează noi 
posibilități pentru dezvoltarea 
turismului în nord-vestul țării.

(Agerpres)
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Ce preconizați pentru 
reducerea cheltuielilor
materiale de producție?

Avînd ca o trăsătură distinctivă menținerea, în continuare, a unui ritm ridicat de creștere a producției industriale — dovadă concludentă a dinamismului economiei noastre naționale — planul de stat pe anul 1969 accentuează mai mult decît pînă acum orientarea fermă a activității în toate domeniile spre sporirea eficienței economice. Pentru realizarea acestui imperativ, o atenție deosebită se cere acordată, în continuare, reducerii consumurilor de materii prime, a cheltuielilor materiale în totalul prețului de cost al producției industriale. Iată de ce, acum, la începutul noului an, am adresat unor cadre de conducere din diverse întreprinderi următoarea întrebare: ce măsuri v-ați propus pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție în 1969 7Un prim răspuns la UZINA DE MEDICAMENTE BUCUREȘTI. Aici, tov. ing Aurel Groapă, directorul întreprinderii, ne-a spus:— Pentru uzina noastră, 1968 a fost un an deosebit: s-a reușit trecerea de la pierderi la beneficii. La începutul anului aveam prevăzut să primim, ca și în ceilalți ani, dotați! de la buget în valoare de 16 lioane lei, iar la sfîrșitulnii decembrie am raportat numai lichidarea pierderilor nificate, dar și obținerea unui volum important de beneficii. Aceasta — pe total, întrucît s-au rentabilizat aproape o sută de produse din cele 120 cîte se fabricau cu pierderi la sfîrșitul trimestrului I 1968. In prezent, acest „pe total" nu mai poate să ne mulțumească. Rentabilizarea tuturor produselor, pe fondul sporirii beneficiilor totale, reprezintă unul dintre obiectivele principale ale activității uzinei în anul 1969. Ca și în anul trecut, fundamentul intervenției în domeniul rentabilizării îl constituie reducerea cheltuielilor materiale de producție, fără a fi viciate cîtuși de puțin rețetele de fabricație. In 1968 au avut loc îmbunătățiri ale procesului tehnologic, menite să conducă Ia creșterea randamentelor pe fază ale unor materii prime, la recuperarea cît mai completă și valorificarea superioară a unor produse secundare, îmbunătățiri strîns împletite cu reducerea consumurilor specifice. Acestea au permis obținerea unor economii suplimentare la prețul de cost de peste 13 milioane lei. Ce măsuri se prefigurează pentru 1969 7 Direcțiile de bază rămîn aceleași. Adică și în acest an se va insista pe reamplasarea și modernizarea fluxurilor de fabricare a unor produse (ca, de pildă, sistematizarea unor instalații de purificare cu o eficiență economică de circa 200 000 lei), pe recuperarea unor produse secundare (un exemplu: valorificarea reziduului de bioxid de mangan, cu o economie de 300 000 lei) sau înlocuirea unor materii prime din import, cu altele produse chiar în uzină.Așadar, producția uzine! de medicamente „București" va ciștiga nu numai la capitolul diversificare și înalt nivel calitativ al produselor, dar și în domeniul eficienței economice.
★Din Industria chimică am continuat investigațiile în domeniul gospodăririi cît mai raționale a patrimoniului forestier al țării. Planul pe 1969 prevede ca în această ramură, în cadrul unui volum total de masă lemnoasă mai mic decit în anul 1968, producția să crească cu 5,6 la sută, prin realizarea unor noi obiective în direcția valorificării superioare a lemnului. Iată-ne, deci, la o întreprindere reprezentativă ■ pentru economia forestieră : COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LEMNU- LUI-FITEȘTI. Aici, tov. Gheorghe Stăncscu, director economic, ne-a prezentat o situație economică-finan- ciară perfectă : în 1968, toți indicatorii îndepliniți și depășiți.— Care sînt perspectivele pentru noul an ?'— Fără a neglija aspectele cantitative ale producției, în 1969 influența factorilor calitativi va fi hotărîtoare. în acest sens e edificatoare creșterea — comparativ cu realizările din 1968 — cu 20 Ia sută a beneficiilor, deși producția-marfă va spori doar cu 4,2 la sută.„Cheia" amplificării într-o asemenea proporție a beneficiilor, așa cum s-a desprins din discuție, o constituie eficiența mai ridicată a producției, a fiecărui sortiment în parte. Cum 7 în primul rînd prin reducerea prețului de cost. La serviciul financiar ni s-a prezentat o situație sintetică : la cele 38 de produse comparabile, pentru 1969 s-au calculat reduceri de costuri cuprinse între 0,13—9,15 la sută. Ce a stat la baza acestor socoteli 7 S-au făcut a- nalize aprofundate 7 „Nu. deocamdată, la realizările financiare esti-

mate pentru 1968, s-a aplicat sarcina procentuală de reducere a prețului de cost prevăzută în 1969. Analizele prețului de cost urmează a fi întocmite în următoarele luni" — ni s-a spus la serviciul preț de cost al combinatului.Au vreo acoperire practică aceste calcule și țin ele seama de perspectivele reale referitoare la reducerea normelor de consum ale materiilor prime, elemente cu cea mai mare greutate în prețul de cost 7 în 11 luni ale anului trecut, conform evidenței existente la combinat, s-au obținut economii valorice de un milion lei. Dar, tot în această perioadă, consumul de cherestea de fag pentru mobilă a fost depășit cu circa 174 mc, iar cel de cherestea rășinoase, utilizată tot la fabricarea mobilei, cu a- proape 100 mc. La fel, la furnire pentru mobilă prevederile au fost

ideea că randamentul planificat in acest an va fi mai slab decit cel prevăzut in 1968. Dacă așa se prezintă unele norme de consum de stat și departamentale. care este situația în ceea ce privește cele uzinale 7 Am ales cîteva mostre. La materiile prime și materialele ce concură la fabricarea lăzilor din placaj, în 1969, comparativ cu 1968, 6 norme de consum cresc, 5 scad, iar 2... staționează. La lăzi din P.F.L., 5 norme sînt majorate, și 8 diminuate. iar la placaj, din totalul de 14 norme. 5 sporesc. 2 fiind în scădere. Exemplele sînt concludente pentru aproximația cu care la combinatul piteștean se acționează în vederea economisirii lemnului.Ce ar trebui întreprins aici de către comitetul de direcție și forul de resort din Ministerul Economiei
ancheta economică

Dezbătînd planul de producție pe acesî an,

Comitetul de direcție al Uzinelor „23 August" a stabilit

Orientarea tuturor eforturilor

ilO perfecționarea factorilor

mi- lu- nu pla- întrecute în realitate cu peste 45 000 mp. Cauza depășirilor acestor consumuri specifice e bine cunoscută : obținerea unor randamente de valorificare a materiei prime mai scăzute decît cele planificate.— Aceste randamente scăzute se datoresc folosirii unor materii prime inferioare calitativ și subdimensionate, deci și cu prețuri de aprovizionare mai reduse — căuta o justificare tov. ing. Alexandru Guțiu, șeful serviciului tehnologic.Am notat, însă, și o altă părere, parcă mai aproape de realitate : cea a tov. Mariana Șuteu, economist preț de cost. S-au obținut, într-adevăr, economii valorice de un milion lei, dar ele nu provin, în nici un caz, de la cherestea sau furnir, ci au fost determinate de reducerile consemnate la alte materiale și semifabricate.Se vor evita în noul an consumurile exagerate de materii prime și materiale ? La cherestea de fag și rășinoase sau furnir, normele de consum — de fapt, randamentele de folosire — deși îmbunătățite față de realizările din 1968, totuși sînt inferioare sarcinilor planificate pentru anul trecut. La fel la placaj și P.A.L. sau la consumul de bușteni fag (în acest ultim caz, fiind vorba de o normă de consum departamentală). Se pleacă, aprioric deci, de la

Forestiere în scopul reducerii consistente a cheltuielilor materiale de producție 7 înainte de toate se impune revizuirea realistă a normelor de consum de materii prime și materiale și așezarea lor Ia un nivel cît mai corespunzător. Numai așa se pot evita provizoratele în aducerea la îndeplinire a sarcinii de valorificare superioară a lemnului. evidențiată prevederile planului care a început.
★în cadrul anchetei putut ocoli, desigur, structoare de mașini, adică acel sector în care, spunind materie primă se înțelege metal. Ne-am adresat deci, UZINEI „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA. Și la această unitate, cheltuielile la 1 000 de lei producție marfă se reduc, în 1969, cu peste 40 de lei față de realizările din anul trecut. Cum, pe ce căi ? Din relatarea tov.. .. Viorel Badea,., inginer- șef. . adjunct, rezultă că folosirea mai largă a unor înlocuitori, aplicarea unor tehnologii noi, moderne sau extinderea mecanizării în sectoarele grele ale uzinei — In turnătorie, bunăoară — fac parte din evantaiul de măsuri ce vor contribui la reducerea mai accentuată a prețului de cost.împreună cu tov. ing. Marin Preda, șeful grupei tehnico-economice

cu claritate în de stat pe anulnoastre, nu am industria con-

a uzinei, am încercat să adîncîm a- ceste coordonate de ordin general, în acest scop, din produsele comparabile 1967—1968—1969. ne-am oprit asupra normelor de consum de metal aferente cîtorva. mai reprezentative. Ca o primă trăsătură, remarcăm diminuarea substanțială a normelor de consum în 1969 față de realizările anului trecut. E cazul motocompresorului de 5 m c/min.. al electrocompresorului de 10 C P, al electrocompresorului de 5 m c/min. și al altor produse din gama celor fabricate la uzina „Timpuri noi".Am distins, însă și cazuri în care consumurile prevăzute în acest an sînt mai mari ca cele realizate în 1968. Să dăm un exemplu : norma de consum de laminate feroase pentru compresorul L.D.E. în coreiația plan 1969 — realizări 1968 crește cu 82 kg/bucată. iar cea totală de metal cu 14 kg/bucată.O situație oarecum diferită o prezintă un alt produs de serie : motorul Diesel de 55-110 C P. Norma de consum de metal planificată în acest an e mai mare cu 42 kg la fiecare exemplar. „Anul 1968 nu e semnificativ în ceea ce privește consumul de metal la acest produs. întrucît aproape toate aceste motoare au fost livrate întreprinderii „Progre- 6ul“-Brăila. beneficiar care a cerut unele modificări constructive generatoare ale unui consum de metal mai scăzut", ni s-a argumentat în uzină.Această stare de lucruri, prezentată ca „excepțională" se va schimba în noul an? Nicidecum, întrucît cele 240 de motoare de acest care se vor fabrica în 1969. 230 fi livrate tot uzinei brăilene. alte cuvinte, nimic nu justifică umflarea consumurilor de metal.In domeniu! reducerii cheltuielilor materiale de producție, 1969 se conturează ca un an în care trebuie a- plicate continuu măsuri tot mai e- nergice și mai eficiente. Aplicarea lor nu trebuie să fie privită ca o campanie, ci ca o acțiune permanentă. capabilă să evidențieze și să. valorifice . cu.. maximum, .de rand.a- , ment toațe resursele care pot contribui la diminuarea din ce în ce mai accentuată a costurilor. Sînt gata colectivele de Ia C.I.L.-Pitești și uzina „Timpuri noi“-București să se alinieze eforturilor generale de a gospodări cu maximă eficiență fondurile materiale ale statului 7

din fel, vorCu

Dan MATEESCU

Tn hala secfiei de cazangerie de la Uzinele „Grivija Roșie’ din Capitală

(Urmare din pag. I) con-

calitativi ai producției
Comitetele de direcție din întreprinderi au dezbătut în ultima vreme, în ședințe lărgite, cu participarea secretarilor comitetelor de partid, a șefilor de secții și de servicii, a unor maiștri și muncitori fruntași in producție, cifrele de plan pe anul 1969. Desfășurate sub semnul exigentelor pe care le impun dezvoltarea tn ritm susținut a economiei naționale — în lumina indicațiilor prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968 și a sarcinilor subliniate Ia recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — dezbaterile din aceste ședințe au reliefat hotârirea colectivelor de întreprinderi de a depune toate eforturile pentru realizarea și depășirea planului pe 1969 — an decisiv pentru înfăptuirea cincinalului.Trăsătura dominantă a ședinței lărgite a comitetului de direcție de la uzina „23 August" din Capitală a constituit-o profundul ei caracter de lucru. Din informarea prezentată de tov. ing Cicerone Gorunescu, președintele comitetului de direcție, au reieșit sarcinile deosebit de mobilizatoare care stau în fața colectivului uzinei în 1969, an în care se prevede o creștere, față de 1968, de 28,6 la sută la producția globală, de 30 la sută la producția marfă și 20 la sută la productivitatea muncii. S-a desprins, totodată, că în acest an uzina va trebui să facă un salt impresionant în ridicarea nivelului eficienței economice concretizat în creșterea cu 75 la sută a volumului beneficiilor față de anul precedent.Discuțiile vii și interesante, spiritul critic și de responsabilitate în care au fost abordate problemele, propunerile valoroase care s-au făcut și au completat într-un mod util măsurile preconizate de comitetul de direcție au conturat conținutul și sensul intervențiilor în dezbaterile care au urmat. Au fost analizate cele mai variate probleme ,u căror soluționare strin- producție, în "vederea asigurării, în primul rînd, a condițiilor tehnico-materia- le și organizatorice optime de desfășurare a fabricației, în acest sens, s-a arătat că este necesar ca acțiunea de organizare rațională a fluxurilor tehnologice, a locurilor de muncă, de echipare a lor cu scule de înalt randament, să fie extinsă neîntîrziat în toate secțiile de bază ale uzinei în care se prevăd cele mai mari creșteri de producție : locomotive, motoare, aparataj și forjă.„Un spor însemnat de producție vom realiza prin creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor — arăta tov. Dumitru Tiron, inginer șef al uzinei. Știm cu toții că, la ora actuală, acest indice este necorespunzător. Numai 44,5 la sută din timpul calendaristic al mașinilor și utilajelor, a fost fructificat. Marile rezerve de capacități de producție care trebuie să fie valorificate sînt, deci, evidente. Putem și trebuie să acționăm energic, așa cum s-a subliniat la Conferința organizației de partid a municipiului București, pentru ridicarea gradului de folosire a zestrei noastre tehnice. De fapt, o recentă

se- de de șe- de

analiză a arătat că avem condiții să creștem cu cel puțin 10 la sută acest indice prin folosirea mai judicioasă a forței de muncă, întreținerea mai bună a mașinilor și utilajelor, prin asigurarea ritmică a tuturor locurilor de muncă cu scule și materiale necesare".Calitatea producției este o problemă asupra căreia trebuie concentrată în mai mare măsură atenția colectivului uzinei, au precizat o serie de vorbitori, printre care Ștefan Zipter, cretarul comitetului partid al turnătoriei fontă, și ing. Ion Nicșa, ful secției turnătoriaoțel. Ei au arătat că, atît numărul reclamațiilor, cît și procentul de rebut se mențin la un nivel ridicat. O situație deosebită s-a creat în secția turnătoria de fontă, în special la piesele pentru aparataj, unde rebuturile variază între 30 și 60 la sută. Cunoscîndu-se bine cauzele care au generat aceste minusuri de calitate, care înseamnă consum inutil de manoperă și materiale, ocuparea fără rezultat a capacităților de producție și, în final, o pierdere efectivă de pro- „ „ ____ ________ _____ dycție, trebuie depuse efor-gentă ..este . reclamată .do. serioase pentru lichi-----  dafea lor. „Este necesar, ca atare — au subliniat vorbitorii — să se urgenteze reamenajarea stației de preparat amestecuri și a circuitelor aferente, să se asigure buna funcționare a cuptorului de uscare superficială, să se introducă noi mijloace de ridicat".„Nu cred că mai trebuie să dovedească cineva legătura directă existentă între disciplina în muncă, privită în sensul ei larg, și rezultatele economice obținute — arăta Avram, secretarul lui de partid secția mecanică, cut pași mari ma _ vreme pe linia întăririi disciplinei în producție, a folosirii cît mai complete a timpului de lucru. In același timp însă, nu putem trece cu vederea însemnatele rezerve de sporire a producției existente tocmai în acest domeniu. Așa, de pildă, numai în II luni din anul trecut s-au înregistrat 600 000 om/ore absențe. Lu- înd în calcul doar absențele nemotivate consemnate, rezultă o pierdere efectivă de producție de aproape 1 la sută pe uzină. Iată de ce sînt convins că acțio- nindu-se energic, concomi-

tov. Marian comitetu- de la Am fă- în ulti-

0 nouă 
țesători® 
la LugojLa întreprinderea „Industria textilă" din Lugoj a intrat în funcțiune o țesătorie a cărei construcție este prevăzută cu instalații de aer condiționat și de iluminat constant. Un număr do 142 de mașini automate de țesut, de fabricație românească, alături de alte utilaje, montate și amplasate după un fluxs tehnologic continuu, formează zestrea tehnică a țesătorici. Noul obiectiv va spori producția întreprinderii cu peste 4 milioane m.p. țesături pe an. (Agerpres)

marcabll dacă se au în vedere dițiile climatice din acest an.Un mare aport la sporirea producției agricole, la dezvoltarea agriculturii în general. îl aduc miile de specialiști din cooperativele agricole. Printr-o activitate pasionantă, răbdătoare, ei au devenit promotorii principali ai procesului de modernizare a producției. Multi dintre ei. pe baza metodelor agrozootehnice pe care le-au introdus în practică au dat o contribuție esențială la sporirea continuă a producției în cooperativele agricole. Din nenumăratele exemple ce se pot da, ne vom opri doar la două. Astfel, inginerul agronom Vasile Marinescu lucrează de circa 10 ani în cooperativa agricolă din Cobadin. județul Constanta. In această unitate recoltele de grîu, porumb și la alte culturi au sporit an de an tocmai datorită aplicării de către cooperatori a metodelor agrotehnice indicate de inginerul agronom. Așa se face că. în ultimii doi ani, cooperativa agricolă din Cobadin a cîștigat întrecerea pe țară la producția de grîu. De asemenea, inginerul agronom Gh. Stamatiu de la cooperativa agricolă Tutova-Vaslui, asigurînd organizarea superioară a procesului de producție, aplicarea unor metode agrotehnice avansate, are merite deosebite în obținerea de către cooperativă a unor producții mari de cereale cu toată seceta excesivă din 1968.Inginerii agronomi, horticultori șl zootehniști din cooperativele agricole și-au îndreptat atenția spre o cît mai armonioasă dezvoltare a ramurilor de producție, care întrunesc cele mai bune condiții, aplică la specificul local cuceririle științei agricole, contribuie la dezvoltarea proprietății obștești — principala cale

pentru ridicarea nivelului mediu al producției și creșterea veniturilor țărănimii.De altfel specialiștii agricoli s-au Integrat ca factori activi în întreaga viață a satului. Cei mai multi dintre ei și-au făcut un titlu de cinste din folosirea cu înaltă eficientă a mijloacelor culturale create la sate în scopul răspîndirii cunoștințelor științifice. Propagînd. la cursurile învă- țămîntului agrozootehnic de masă, realizările științei, ei satisfac nu numai o cerință imperioasă a produc-

coli. pentru crearea unui larg și divers cîmp de afirmare a noului în rîndul sătenilor de toate vîrstele.Dar, în general, în legătură cu activitatea specialiștilor și îndeosebi în ce p'rivește organizarea mai bună a procesului de producție agricolă se ridică o serie de probleme a căror rezolvare depinde atît de ei înșiși, cît și de organele agricole locale și centrale. Sporirea producției agricole pe baza extinderii mecanizării chimizării și irigațiilor, a aplicării cuceririlor

Răspunzînd cerinței de perfecționare a specialiștilor. Consiliul Superior al Agriculturii, pe baza indicațiilor de partid și de stat, a inițiat o serie de măsuri pentru perfecționarea profesională a specialiștilor. Se organizează instruiri pentru însușirea de noi cunoștințe în ce privește irigațiile, cultura legumelor. zootehnia etc., acțiune care trebuie să înregistreze un salt calitativ în 1969. In cadrul institutelor de învătămînt. institutelor de cercetări. caselor agronomului au loc
SPECIALISTUL AGRICOL
ției moderne, ci șl setea de a cunoaște a țărănimii. în majoritatea unităților, specialiștii au amenajat laboratoare agricole și au organizat loturi experimentale care constituie adevărate stații pilot, cu funcția de a verifica soiurile noi. metodele și procedeele prevăzute a se extinde în producție. Numeroși ingineri agronomi medici veterinari, organizează dezbateri la căminele culturale pe marginea filmelor agricole, seri de calcul, de întrebări și răspunsuri, expuneri, concursuri, conferințe și alte manifestări atractive care vin în sprijinul înțelegerii științei agricole de către țăranii cooperatori. Sub îndrumarea specialiștilor. în multe locuri se organizează expoziții de cărți cu conținut agricol, discuții pe marginea lor, elucidînd problemele ce se ridica, sesizînd ceea ce. în unitatea respectivă poate fi util producției. Desigur, activitatea culturală la sate poate fi în viitor mai mult în atenția specialiștilor agri

științei, solicită din partea specialistului agricol ridicarea continuă a nivelului său profesional, îmbogățirea cunoștințelor de specialitate — condiții de bază ale unei activități competente și eficiente. O statistică a UNESCO a reliefat faptul că, pe plan mondial, mai mult de jumătate din cunoștințele profesionale ale unui specialist se „uzează", se învechesc în mai puțin de 10 ani. De aceea ră- mîne ca un imperativ al specialiștilor care conduc nemijlocit procesul de producție în unitățile agricole, necesitatea de a fi în permanență la curent cu tot ceea ce este, nou, înaintat. Datorită politicii partidului de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a agriculturii apar continuu noi mașini, substanțe chimice, tehnologii valoroase pentru agricultură față de care nici un specialist nu poate rămîne indiferent. A- ceasta impune o documentare permanentă. un studiu susținut al publicațiilor de specialitate.

cursuriburi de experiență si consfătuir care prilej survenite i agricolă bilitățile unitățilea
de specializare, schim- cu se dezbat noutățile știinta și practica plan mondial, posi- aplicare a lor înînpe de noastre cooperatiste. Pentru a asigura o eficientă ridicată a acestor manifestări, se impune ca în vitor să fie mai mult solicitați oamenii de știință, specialiști’ cu înaltă calificare din institutele de cercetări și institutele de învătămînt superior. De asemenea, pentru specialiștii din fermele întreprinderilor agricole de stat au fost organizate instructaje, urmărin- du-se generalizarea experienței cîști- gate de cele 32 întreprinderi agricole de stat experimentale și în primul rînd a celor ce au avut un caracter de unități etalon.Se știe că în multe locuri programul de lucru al specialișt’lor este destul de încărcat, că adeseori o

tent cu aplicarea altor măsuri tehnico-organizatorice de sporire a producției, și în direcția întăririi disciplinei în muncă, folosirii integrale și productive a timpului de lucru, planul sporit pe acest an va fi realizat integral".Din informarea comitetului de direcție, ca si din discuții, s-a desprins necesitatea de a se pune un accent mai mare în acest an pe folosirea rațională și buna repartizare a forței de muncă. Chiar dacă uzina are nevoie de noi forte de muncă, s-a arătat că aparatul tehnico-admi- nistrativ este încă mare si volumul muncii auxiliare destul de ridicat. Din analizele efectuate în ultima vreme rezultă că în acest an circa 5 la sută din sa- lariatii tehnico-administra- tivi vor putea fi repartizați într-o activitate direct productivă. Fără a provoca perturbări în procesul de producție, prin mecanizarea unor operații care necesită un număr însemnat de muncitori necalifi- cati. ca și prin aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a organizării si aprovizionării locurilor muncă, pot fi trecut! rîndul muncitorilor bază, direct productivi, peste 6 la sută din muncitorii auxiliari. Traducerea în viată a acestor două măsuri va asigura. în ultimă de cel de

desfășoare ușor — spunea tov. Gheorghe Enachc, Secretarul comitetului de partid din uzină. Sarcinile de plan sînt foarte mobilizatoare. Ele trebuie realizate fără nici o discuție și aceasta presupune ■ o mobilizare susținută a întregului colectiv, creșterea competentei tehnice, economice si organizatorice a cadrelor noastre. Comuniștii din uzină, toți muncitorii. inginerii și tehnicienii noștri sînt convinși că planul va fi nu numai îndeplinit. ci și depășit. Cred însă că și forul nostru tutelar trebuie să sprijine mai intens eforturile colectivului uzinei. Mă refer îndeosebi la asigurarea unor repartiții de materii si materiale la timp si la darea în termen în funcțiune ' a obiectivelor de investiții. Sînt convins că vom găsi înțelegere deplină la minister".Sintetizînd propunerile făcute de participantii la dezbatere si avînd în vedere eficienta pentru acest an a aplicării tuturor măsurilor de organizare superioară a producției și a muncii, se desprinde ideea. de care de altfel a călăuzit în 
de
si

analiză, un spor efectiv producție echivalent cu realizat de cîteva sute muncitori de bază.„Firește, nu ne așteptăm ca. în activitatea realizarea cest an. pentru planului pe a- lucrurile să se

dezbaterile, că există toate condițiile necesare pentru realizarea la timp și în bune condiții a tuturor indicatorilor de olan.în încheierea discuțiilor ședinței lărgite a comitetului de direcție, a fost întocmit un proiect de angajamente care urmează să fie îmbunătățit cu prileiul dezbaterii cifrelor de plan pe 1969 în adunarea generală a salariaților uzinei. Iată cîteva din ele:continuarea acțiunii de organizare științifică nproducției și a muncii, care va asigura creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor cu 10 la sută fată de 1968 ;• asimilarea unor materiale și subansamble care se importau în vederea reducerii valorii importurilor cu 3 milioane lei valută ;• utilizarea mai rațională a metalului, ca urmare a reproiectării unor produse și folosirii unor tehnologii de fabricație îmbunătățite, realizîndu-se pe această cale o economie de 500 tone metal ;• se va scurta ciclul de asimilare cu circa 30 de zile la următoarele produse din planul tehnic : locomotive hidraulice de 250 CP (cale îngustă), presa hidraulică monoetajată pentru furniruit, compre- soare pentru gaze sinteză NHs — 4 800 CP ;• va fi proiectat și executat în uzină, prin acțiunea de autoutilare, un cuptor electric de 5 tono prevăzut la turnătoria de otel, economisindu-se astfel circa 2,7 milioane lei valută ;• din activitatea de cercetare științifică a cercetătorilor din uzină se va obține o eficientă economică de 6 milioane lei.
Viorel SALAGEAN

OHOacestor cadre sei timpulîn ședințe. Este imperios ca organele agricole, cu consiliilor populare, să absolvirea specialistului
parte din consumă necesar i sprijinul asigure agricol de asemenea sarcini extra- profesionale. creîndu-i condiții să se dedice cu toate forțele misiunii sale de organizator efectiv al producției. De asemenea, se impune scutirea specialiștilor de lucrări statistice, rapoarte etc., care constituie adesea baraje în calea spre realizarea sarcinilor de producție și perfecționare profesională. Organele județene trebuie să înțeleagă că specialistului din unitatea agricolă nu i se poate cere să facă ..de toate" că sarcina lui esențială este să asigure organizarea științifică a muncii și a producției în unitățile de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii din țară și străinătate și nu scriptologia funcționărească. Miile de specialiști trimiși să lucreze la sate pot reprezenta o forță numai dacă sînt lăsați să-și îndeplinească sarcinile din domeniul lor de activitate. Stărui asupra acestei chestiuni gîndindu-mă în principal la faptul că sarcinile sporite, complexe ce revin agriculturii din planul de stat pe 1969 nu pot fi realizate cu deplin succes fără aportul efectiv, neîntrerupt al specialiștilor, prin folosirea lor judicioasă în problemele esențiale ale producției.Agricultura noastră, angajată într-un amplu și complex proces de modernizare, implică prezenta activă. în unitățile de producție a tuturor specialiștilor, care să asigure permanent asistentă tehnică, să imprime. printr-o îndrumare directă, științifică, metodică, perseverentă și competentă perfectionarea întregii activități de producție agricolă.

strungari 
în fază

Prima ediție a olimpiadei tinerilor strungari, organizată de Uniunea Tineretului Comunist în vederea ridicării calificării profesionale a acestora, se apropie de sfîrșit. Din cei 30 000 de participanți Ia etapa pe echipă și brigadă au rămas — prin selecționările efectuate între ateliere, secții, întreprinderi, municipii și județe — 90 de concu- renți. Ei se vor întîlni în faza finală, pentru obținerea titlului de „cel mai bun strungar", în prima decadă a lunii următoare, Ia Uzinele „Steagul Roșu" din Brașov. Cîștigătorilor li se vor înmina trofeele „Strungul de aur, argint și bronz", re- prezentînd premiile I, II, III, și cărți și ustensile tehnice. De asemenea, ei vor avea posibilitatea să meargă gratuit în excursii organizate în unele din cele mai frumoase locuri din țară. (Agerpres)
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ancorată în actualitatea societății noastre
(Urmare din pag. 1)Criticul Vasile Drăguț reamintea că : „In acest an au fost organizate, de asemenea, o serie de manifestări cu caracter jubiliar, cum a fost expozi
ția 1848, unde se aflau multe lucrări de calitate. Dacă avem în vedere faptul că în acest an s-a realizat un număr apreciabil de lucrări cu caracter tematic. se poate spune că interesul artiștilor de a stabili o comunicare între mijloacele de expresie ale picturii moderne si temele sociale majore — unele tradiționale sau cu caracter istoric, altele noi — efortul acesta începe să dea rezultate".Vorbitorii au citat în acest sens lucrări de valoare, vădind și o diversificare a paletei stilistice. „Mi se pare, de pildă — a spus V. Drăguț — că imaginea propusă de Brăduț Covaliu în tabloul consacrat lui Mihai Viteazul are caracterul unei noi efigii cu mare putere de circulație, efigie care poate fi memorată ca atare si care dispune de o certă noblețe în expresie". Ion Frunzetti cita în aceeași ordine de idei „lucrarea lui Ion Sălișteanu care a figurat și în expoziția de la Alba Iulia „Trecerea munților în anul 1916“, o compoziție istorică făcută cu mijloace temeinice și moderne. Lucia loan expune, în aceeași sală, tot o lucrare istorică ce excelează prin calități colo- ristice. După cum lucrările lui Octav Grigorescu demonstrează — cu aceeași pregnantă cu care ele s-au impus și la Bienala de la Veneția, — o siguranță a gîndirii artistice fondată pe un conținut uman de real interes".Relevînd valorile autentice. reprezentative pentru creația plastică românească, vorbitorii au subliniat că în expoziție apar și numeroase lucrări mai puțin semnificative. sărace în substanță și emoție, vădind lipsa de personalitate a unor artiști, carențe serioase în concepția lor artistică.„Despre o Bienală a artelor plastice, expoziție oficială de cuprins republican, publicul își face o idee înaltă. In mod firesc, oricine se așteaptă să vadă într-o asemenea expoziție, în rezumat, stadiul de dezvoltare a picturii și sculpturii românești actuale, a spus Ion Frunzetti. De a- ceea, poate, exigențele față de o bienală sînt mai mari decît fată de o expoziție colectivă oarecare. Bienala li

nului 1968 este, sub raportul numărului de opere expuse — circa 600 — mai bogată decît oricare alta din trecut. Dacă o asemenea recoltă este îmbucurătoare, demonstrînd o activitate susținută a pictorilor și sculptorilor, nu este mai puțin adevărat că doar cantitatea operelor, nesus- ținută de calitatea lor, n-ar fi un motiv de orgoliu.Nu trebuie uitat — și publicul avizat nu uită — că această bienală este prima după Conferința pe țară a artiștilor plastici din aprilie 1968, importantă consfătuire de muncă, în cursul căreia s-au pus problemele multiple ale creației contemporane și s-au luat angajamente în legătură cu dezvoltarea viitoare a artei noastre plastice, dornică să slujească în chipul cel mai potrivit istoria noastră contemporană, cultura românească, stadiul de dezvoltare a gustului public (ce se educă prin eforturile conjugate ale artiștilor, criticii, învățămîn- tului etc.). Or. din acest punct de vedere, din cele 600 de opere numai o parte dau răspuns pozitiv întrebărilor ce se pun".„Orientarea spre o tematică mai amplă, contemporană în înțelesul major al cuvîntului, sentimentul participării la destinul întregii umanități, angajarea directă în dezvoltarea problemelor fundamentale ale lumii acesteia constituie una din trăsăturile cele mai prețioase a unei părți însemnate a lucrărilor prezentate în Bienală, a spus Dan Grigorescu, E legitimă abordarea unor noi modalități stilistice (și aș aminti, de pildă, „noul figurativ"), în încercarea de a face ideea mai pregnantă. Nu cred, însă, că, în totalitatea lor, direcțiile estetice reprezentate în expoziție erau capabile să releve acest simțămînt fremătător al contemporaneității. Mi-e teamă că, protestînd împotriva . intimismului unor imagini care își propun să evoce numai universul artistului, natura statică, portretul de interior, unii pictori au ajuns la o formulă circumscrisă încă și mai sever lumii lăuntrice a individului, fără a sugera, generoase, implicații de ordin filozofic mai cuprinzătoare. Cred că sînt încă prea multe expresii ale straniului, ale unui univers interior închis, tulburat de procese psihanalitice obscu

re. Pe de altă parte, am impresia că, uneori, mesajul pe care artistul ar vrea să-1 comunice nu-și dovedește întreaga amploare, din pricina mijloacelor artistice inadecvate.Fetișizarea stilului conduce la pierderea clarității mijloacelor de transmitere a mesajului artistic. E, poate, cazul să repetăm un a- devăr foarte cunoscut: nu orice înnoire a modalităților de expresie are ca rezultat sporirea eficienței estetice a unei opere. Arta modernă încorporează frecvent șocul, caută să atragă atenția privitorului asupra ideii pe care urmărește s-o comunice. Am avut prilejul să văd la diverse expoziții din străinătate u- nele lucrări ale curentului artistic numit „ac- tualism" ; inserția fotografiei, a documentului de o cutremurătoare autenticitate sporeau efectul pe care și-l propuneau, de pildă, unele lucrări ce înfățișau barbaria războiului din Vietnam. Nici vorbă, o asemenea înnoire, pe măsura sensibilității contemporane, o înnoire menită să releve mai convingător drama și suferința unui popor ce luptă pentru libertate. își atinge scopul.Dar, cînd se apelează la procedee ale unei direcții a „pop-art“-ului care, programatic, se declară o artă a detașării, o artă în care autorul vrea să dezvăluie ceea ce se proclamă a fi „totala obiectivizare", o artă ce respinge participarea sentimentală a artistului în crearea operei, mi se pare că sînt invocate mijloace lipsite de adecvare.Adevăratul sens al artei moderne trebuie să rămînă acela al transmiterii unui mesaj de înaltă umanitate. Participarea la evenimentul contemporan, claritatea mesajului, cred eu, se cuveneau deslușite într-o măsură mai convingătoare în Bienală".Desigur, refugierea în temele minore solicită un mai mic travaliu creator, exigențele sînt mai scăzute, înseși țelurile propuse sînt mai modeste. Dar ce dă oare valoare operei de artă, aplecarea asupra subiectelor cu o rezonantă scăzută, cu un tonus emoțional și intelectual redus, sau. dimpotrivă. abordarea temelor generoase. — ce-i drept, di-
Mimetismul anulează 

personalitatea 
artistică

După cum a reieșit din discuții, multe lucrări reflectă o poziție estetică oscilantă, lipsită de fermitate. „Mai sînt artiști care optează pentru un curent („eu sînt abstractionist", „eu sînt... etc.") fără să știe bine ce reprezintă aceasta, a spus Ion Frunzetti. Ei cred că intră mai ușor pe poarta cea mare în expoziție, mergînd pe linia mimetismului, fără să se gîndească la necesitățile sociale cărora e chemată să le răspundă arta timpului nostru".Sînt inexplicabile subitele metamorfoze ale unor artiști pe care publicul i-a cunoscut cu calități în limitele personalității lor și care se transformă dintr-o dată în pionieri ai unui fals avangardism. Vorbitorii au dat ca exemplu lucrările Ti- tinei Călugăru sau ale lui Petru Dumitrescu sr„ care surprind printr-o astfel de metamorfoză. „Există, pe de altă parte. în expoziție simptome de „polimorfism" artistic — a spus Mir-, cea Popescu — ceea ce demonstrează o anume hibriditate a căutărilor". „Intr-un moment în care în Occident modele avansează cu acceleratorul, la noi plierea la aceste mode este nefastă — a spus Ion Frunzetti. Trebuie să înțelegem că sînt niște mode trecătoare. nu faze constructive ale unei direcții stilistice. puncte de vedere care se schimbă de la o zi la alta, prejudecăți adoptate adesea din niște necesități altele decît cele artistice".„In calitate de critic și istoric de artă, a adăugat Ion Frunzetti, privind Bienala actuală cu ochii cercetătorului preocupat să lege prezentul artei românești de trecutul ei și de viitor, dacă mă bucur că găsesc nu cîteva. ci zeci de opere capabile să asigure legătura dintre ceea ce e valabil în tradiția culturii noastre spirituale și ceea ce poate aspira să fie arta viitorului României socialiste. nu pot să nu regret în același timp diluarea calității generale a impresiei făcute publicului de nivelul producției noastre artistice, prin mulțimea o- perelor nesemnificative și nerevelatorii, mediocre și în spirit și în execuția lor materială, opere care, prin numărul lor. derutează gusturile si nu contribuie în nici un fel la dizolvarea stratului de insensibilitate și de distantă, ivite între publicul, amator de artă adevărată, si artiștii unei ..avangarde". îndeobște îndeajuns de demodate fără să-si dea seama. Multi din cei ce se rivează la țărmul pretinsei „avan- 

ficile prin rigorile ce le pretind. — teme care să răspundă cerințelor vieții actuale și să pătrundă în același timp în conștiința contemporaneității ? De altfel întrebarea pe care o punem constituie pentru orice conștiință artistică un examen de verificare și este îmbucurător să o vedem reflectată și în cîteva din discuțiile pe marginea Bienalei. apărute în diverse publicații de cultură. E revelator să cităm cuvintele lui Ion Nicodim care sublinia — în „România literară" — că unele lucrări din expoziție „suferă de anacronism" în raport cu „timpul și fră- mîntările omului contemporan". A te limita la lucrări „contemplative. liniștite ca aspect și angajare" — continuă același articol — e o dovadă de „lipsă de luciditate" ; pictorul pledează pentru o „poziție cu mult mai profundă în fata viitorului picturii ce va trebui să fie inevitabil legată de frămîntările epocii pe care o trăim".Aceste opinii se întîlnesc cu acelea ale pictorului Octav Grigorescu, exprimate în gîndurile strînse sub un titlu nu fără semnificație : „Ferestre oarbe". Arătînd că multe din lucrările Bienalei sînt false inovații artistice, Octav Grigorescu scria că aceste lucrări „nu poartă pecetea deschiderii vreunui drum nou, nici ca trăire reală a temei propuse și nici ca tehnică, ci pe aceea lipsită de prospețime, a imitării timide, cu mijloace sărace, nepuse la punct, a unor inovații străine care, acolo unde au apărut, acum zece sau cincizeci de ani, au exprimat o atitudine filozofică precisă, un răspuns la problemele societății și culturii cărora aparțin". Definind, cu acuitate, arta drept o fereastră deschisă, pictorul citat aprecia că în această expoziție „lipsesc ferestrele deschise și spre realitatea contemporană, spre societate sau natură considerate ca sursă de inspirație, și spre realitatea tradițiilor de cultură artistică". Si nu este de mirare — sublinia în continuare Octav Grigorescu — că ignorînd o asemenea deschidere a artei, chiar și acele lucrări „care se vor deschise spre lumea cea mai ascunsă a spiritului omenesc, sînt oarbe".

garde" o fac din credința că în acest fel ar ajuta arta noastră contemporană să se sincronizeze cu epoca. Este de remarcat că o parte dintre artiștii care practică suprarealismul, expresionismul, constructivismul și formulele diverse ale abstracționismului o fac propunîndu-și cu bună știință să profite de inovațiile de limbaj, corespunzătoare unor înnoiri de viziune din arta universală contemporană, pentru a face perceptibil, prin ele, un fond al nostru, autentic. de gîndire și de simțire.Mi se pare nu numai justificată ci chiar meritorie dorința de a găsi forme moderne de expresie. Succesele obținute în cadrul participărilor noastre la marile expoziții colective din străinătate se datoresc și acestei tendințe a celor mai buni dintre artiștii generațiilor active azi la noi. și nu eu. care am pledat prin scrisul meu și prin viu grai. în tară ca și în cadrul misiunilor ce am avut peste graniță, pentru o cît mai bună cunoaștere reciprocă și pentru eficacitatea schimburilor de opere artistice cu toate țările lumii. îmi voi contrazice vreodată părerile, cerînd vreun izolaționism ad-hoc. vreo circumscriere la aria „gospodăriei noastre culturale interne", pe care n-o văd prosperînd decît în acord’ cu ritmul artei mondiale și în pas cu progresele enocii noastre. care merită să fie popularizate și studiate. A- ceasta nu cu prețul renunțării la propria noastră personalitate. Arta epocii noastre are surse multiple și aspecte diverse. Ca în orice epocă. în secolul XX există specii artistice bă- trîne, în regres, există specii artistice noi. care cresc, progresează și-si dezvoltă posibilitățile. ramiflcîn- du-se si diversîficîndii-se în fiecare clină, si există avortoni, indivizi artistici nereușiți. opere create în ceas nefericit. dintr-un hazard dezastruos. Ceea ce mi se pare vrednic de știut cînd recepționăm creațiile străinătății, ajunse sub ochii noștri direct, ori prin reproduceri mai mult sau mai puțin edificatoare. este specia căre- ia-i aparțin operele cu care avem de-a face. Este ea una cu posibilități de dezvoltare în viitor? Ori este una sortită neantului, pieirii ? Epoca actuală, contradictorie și plină de confuzii pe plan universal, și-a demonstrat în linie estetică unele capacități de Saturn : își înghite rînd pe rînd pruncii, pe unii chiar de 

cum se nasc. Nu e mai bine decît să-i multiplicăm la infinit pe cei ce nu vor mai vedea lumina zilei niciodată, reînghițiți de e- pocă. să încercăm a-i discerne pe cei sortiți să facă funcție de titani ? Pentru asta e nevoie însă de mai multe operații mentale. Mai întîi : să încercăm a nu adopta, ci a asimila doar ceea ce este conform cu structura noastră. Al doilea, să știm din ce necesități istorice s-a născut fiecare curent și fiecare încrengătură a curentelor, ale căror produse ne solicită. Al treilea, să avem certitudinile noastre, nu numai cele necesitate de gustul nostru artistic în sine, ci și pe cele care dau
La temelia operei dura
bile: inspirația din 
viața și năzuințele 
poporuluiAnalizînd principalele tendințe artistice ce se desprind din cuprinsul Bienalei, conținutul de idei și de viată pe care ele îl exprimă, felul cum reflectă participarea creatorilor la viața socială a patriei și societății noastre, partici- panții la masa rotundă au subliniat că arta, pentru a fi autentică, trebuie să-și strîngă sevele din solul țării natale.Astfel, criticul Petru Co- marnescu a spus : „Unele lucrări reușite expuse la Bienală arată resurse prea puțin folosite încă, ce se găsesc în zăcămîntul prețios al tradiției folclorice. Faptul că asemenea lucrări izbutesc ca plecînd de la folclor, de la arta populară să transfigureze în mod nobil o zestre care ne aparține organic, este un fapt ce merită a fi subliniat.Modalități de expresie dintre cele mai alese și în același timp dintre cele mai moderne se găsesc în filonul folclorului nostru — presupunînd însă pentru revelarea lor o prospecție activă și sensibilă.întîlnim opere ca cele ale Iui Ion Gheorghiu, ce pleacă în mod cert de la studiul icoanelor pe sticlă— pe care pictorul le-a studiat stilistic multi ani, reținînd din ele savoarea autentic populară, coloris- mul exuberant atît de caracteristic nouă. Apreciez foarte mult pe Gabriela Pătulea Drăguț, care a trecut firesc la o modernizare a elementelor, pe care le simți că sînt din folclor, dar transfigurate și adaptate sensibilității moderne. Tinerii pictori, mai ales, au găsit în folclor izvorul unor procedee de narațiune plastică. reușind să realizeze modalități distincte de exprimare a unor conținuturi poetice. Aș cita în această ordine de idei pe Gh. Vră- neanțu cu ampla sa compoziție cu zeci de personaje, o veritabilă frescă a satului. conturînd în ea virtuți de poezie dar și de plastică— cu ecouri din pictura medievală ; lucrările tînă- rului pictor ieșean Dimitrie Gavrilean — cea intițulată „Luna si vîrcolacii". dar mai ales „Legenda muntelui Găina", în care pe un spațiu mare — demonstrînd din partea pictorului multă maturitate compozițională— sînt zugrăvite ca într-un basm românesc tradiții si obiceiuri; pe cele ale Paulei Ribariu și ale Carolinei Ia- cob. ce își continuă drumul propriu, integrînd elementele fantastice caracteristice lumii de vrajă a basmelor românești. în picturi pline de inventivitate ; de asemenea, tablourile lui Ni- colae Groza, ce se dovedește a fi un cunoscător profund al vechilor fresce, sau ale lui Mihai Olos".Criticii Petru Comarnescu și Mircea Popescu au citat printre altele „Figură în o- glindă" de Brăduț Covaliu,— lucrare ce se înscrie pe linia reflectării vieții interioare a oamenilor din popor, dovedind și virtuți stilistice deosebite. Ei au subliniat că asemenea creații pot fi cu adevărat convingătoare doar cînd artistul se identifică cu viața poporului, cu aspirațiile lui, se face purtătorul celor mai nobile idealuri ale sale.Cu toate acestea, criticul Petru Comarnescu aprecia că „puține lucrări din actuala Bienală reprezintă mărturii ale strădaniilor minții si faptelor de la noi, ale cuceririlor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Unii artiști, fie în lucrări cu temă istorică sau socială, fie în lucrări de inspirație folclorică urmăresc artificiale rezolvări ale ideilor propuse, folosindu- se de un impresionism abstract, în care imaginile sînt adesea nedeslușite, lipsite de forță expresivă, și în felul acesta rămînînd departe de a fi convingătoare, de a realiza mesajul urmărit".„Atît reușitele cît și eșecurile din expoziție demonstrează că pentru a ajunge la o conturare cît mai reliefată a școlii noastre de artă, în legătură cu 

preferințelor noastre estetice o justificare de viabilitate socială și istorică. Cei mai multi dintre „a- vangardiștii" de azi sînt așa cum sînt fără prea multă sforțare intelectuală sau meșteșugărească. Admiri un pictor nu numai pentru viziunea sa plastică, ci șl pentru probitatea sa profesională. Bunul meșteșug n-a dispărut : îl regăsim la multi tineri. Dar nu văd de ce am admira operele expediate. „fușărite" (cu un termen argotic de atelier), care li se alătură celorlalte pe panouri, ca pentru a le compromite pe toate în bloc".

mediul nostru, cu țara, cu tradiția, mai caldă, mai plină de sevă, nu e suficientă o informare turistică" — a spus în continuare V. Drăguț. „Dacă este să ne punem problema unei mai solide legături între artiști și arta tradițională, ar trebui considerată această legătură în cadrul unui fenomen mai larg de cultură, înființarea în școli și facultăți a unui curs de „Istorie a culturii românești" ar fi cu totul salutară, fiindcă marea majoritate a celor care termină liceul și chiar învățămîntul superior au o foarte relativă știință despre ceea ce este arta și cultura românească".„înainte de a cunoaște alte meleaguri, artistul este dator să-și cunoască frumusețile țării. Preocupările Uniunii ar trebui să se contureze mai ferm în această privință. Desigur, nu organizînd
Prezența palidă a 
compoziției sociale 

și istorice
Compoziția cu tematică socială sau istorică constituie o încercare fundamentală pentru artistul plastic. Aplecîndu-se asupra acestui gen cu direct răsunet social, pictorul sau sculptorul tinde să impună într-un mod sensibil marile idei, marile sentimente de care este animat poporul său. Este deci limpede pentru oricine că o a- semenea compoziție trebuie să militeze, să mobilizeze, să fie într-un cuvînt capabilă să convingă. In expoziția de față acest gen de un mare interes actual nu este îndeajuns de bine reprezentat. După cum au arătat vorbitorii, reușitele în acest domeniu — deși nu lipsesc — rămîn încă insuficiente. și de multe ori, chiar cînd titlul indică o compoziție, tema este doar un pretext pentru experimente formale, pentru simple încercări stilistice. ignorîndu-se ceea ce îi conferă în primul rînd valoare, mesajul de idei.„O pictură istorică implică ideea de narațiune, a spus Mircea Popescu. Noi am compromis adesea acest termen, dar el nu trebuie să iasă din sfera preocupărilor noastre atunci cînd discutăm pictura istorică. Lipsesc în foarte multe lucrări cursivitatea și claritatea expunerii, lucru care, repet, este una din servitutile compoziției istorice (servitute care poate fi transformată de un mare artist într-o foarte nobilă calitate). Diego Rivera este un pictor narativ. întrunind în același timp toate calitățile u- nui limbaj foarte modern. Evident, o pictură istorică nu se creează într-o noapte, nici într-o lună, poate nici într-un an sau doi. Ceea ce avem aici sînt în multe cazuri tatonări, pași spre ceea ce ar trebui să fie o mare pictură care să exprime realitățile sociale, momentele mari ale istoriei poporului nostru.Ceea ce mi se pare că lipsește în unele cazuri e înalta tensiune. înalta vibrație emoțională și intelectuală pe care o pictură modernă în general și o pictură istorică ar trebui să le aibă. Multe lucrări rămîn exterioare evenimentului pe care încearcă să-1 sugereze, indiferent de procedeele de limbaj. E- forturile în această direcție trebuie să se desfășoare în continuare, pentru a se forma artiști cu simțul eposului istoric, cu perspectiva de a realiza opere cu adevărat reprezentative pentru concepțiile epocii noastre socialiste".„înțelegerea justă a unei necesități de exprimare mai complexă și mai nuanțată a faptului istoric și contemporan nu este totdeauna evidentă. în pictură și sculptură, chiar cînd autorii au un temperament artistic bogat și capacitatea 

acele documentări „stante pede" — care împingeau pe artiști spre lucrări superficiale. Nu poate interesa pe nimeni o artă făcută în grabă, care să nu aibă la bază o trăire autentică și continuă. Iată de ce revelația acestei expoziții au fost centrele de artiști din provincie care au prezentat lucrări cu timbru specific și autentic" — a spus Ion Frunzetti.„Este evident că lașul ocupă un loc important și de calitate în expoziție, prin artiști cum sînt Cornel Io- nescu, Dimitrie Gavrilean. Val. Gheorghiu sau Nico- lae Constantin. Clujul se retonifică. alte orașe ca Timișoara. Ploieștiul. Constanta. Craiova încep să apară în expoziții republicane, în primul rînd prin intermediul artiștilor tineri — a spus criticul V. Drăguț. Dacă în sensul acesta Uniunea Artiștilor Plastici va face un efort mai mare și va asigura acestor tineri mai multe posibilități de lucru și de manifestare, cred că în general mișcarea noastră artistică va avea de cîștiaat". '„Prin confruntări de opinie largi, printr-o mai a- siduă participare a criticii de artă, prin expoziții de o tot mai înaltă ținută artistică, arta românească tinde să devină unul din fundamentele trainice ale culturii și civilizației socialiste — a ținut să sublinieze criticul Petru Comarnescu. Prezenta artiștilor în cîmpul social, în viata clocotitoare a poporului nostru, reflectîndu-i idealurile și succesele, înseamnă în primul rînd onorarea unei datorii sfinte. Marii artiști români, de-a lungul timpului, au înțeles să fie alături de cele mai nobile aspirații ale poporului din care făceau parte. Este deci firesc să cerem artiștilor noștri o cît mai intensă participare la viata tării, la cuceririle civilizației tehnice, ale ambianței științifice de la noi. înțelegerea a- decvată a sensului și cerințelor dezvoltării societății nbastre. slujirea a- cestor cerințe cu dalta sau penelul".

de a se exprima în culori, desen și volume — a adăugat Dan Grigorescu. In a- ceste cazuri sînt ignorate sau neînțelese fundamentele filozofice și estetice ale creației, eliminîndu-se din substanța artei tocmai atributele ce-i conferă organi- citate și valoare perenă.Compoziția pictorului Virgil Miu, care-1 evocă pe Mihai Viteazul într-o atitudine de balet, ilustrează elocvent efectele negative ale unei , concepții neclare : nu numai tema, dar chiar procedeul artistic nu a fost gîndit în concordanță cu ceea ce autorul își propunea să exprime.Claritatea și consecvența gîndirii artistice sînt o premisă a reușitei. Iată de pildă excelentul portret al lui Nicolae Iorga pictat de Catul Bogdan, reușind să evoce universul meditativ al lui Iorga. După cum portretul cărturarului semnat de Lia Szasz evocă temperamentul lui năvalnic, înfocat. Cele două tablouri, puse unul lîngă altul, izbutesc să demonstreze posibilitățile multiple pe care le putem aborda dacă ne referim la momente și figuri ale istoriei moderne".Se remarcă în expoziție lucrări ale unor pictori din noua generație, care tratează cu măiestrie teme actuale într-o formă modernă. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie tablourile lui Ion Bițan; excelentul său „Portret al zootehnistului Timar", realizat cu mijloace plastice din cele mai evoluate ale timpului nostru. încorporează expresiei picturale un conținut politic, direct izvorît din cunoașterea și interpretarea artistică a realității socialiste. Referindu-se la compoziția lui Bițan. ca și la alte lucrări tematice reușite, cum ar fi „Bucuria recoltei" de Vladimir Șetran sau pînzele apar- ținînd lui Viorel Mărginean, Traian Brădean, Vladimir Zamfirescu. criticul Petru Comarnescu a subliniat : ..Compoziția tematică implică integrarea organică a artistului în realitatea imediată. în realitatea contemporană. o meditație profundă asupra idealurilor societății socialiste, a umanismului ei superior. Este deci vorba de o conștiință sensibilă, capabilă să transgreseze realitatea din viață în artă. Arta se adresează în mod evident conștiinței întregului popor. Nimeni nu cere o artă naturalistă. o copie fotografică a realității. Dar să nu uităm că arta este un limbaj superior, capabil să reflecte sentimente si emoții. idei și idealuri Ce poate fi deci mai nobil pentru un artist decît de a-și cînta patria, poporul și idealurile sale ?“Participantii la masa ro

tundă au arătat că, în expoziția bienală, sculptura se prezintă deficitar. îmbrățișează o tematică re- strînsă. iar putinele subiecte sociale sau istorice sînt tratate la un nivel calitativ nesatisfăcător.„Lucrul acesta îl demonstrează în primul rînd numărul relativ scăzut de sculpturi pe care-1 conține Bienala, raportat la numărul mult mai mare de artiști ce ar fi putut realiza lucrări semnificative. Desigur și modul de prezentare e dezavantajos — sala Dalles nefiind capabilă să adăpostească o .expoziție de sculptură de amploare" — a spus Ion Frunzetti.„Nu e mai puțin adevărat — continua ideea Dan Grigorescu — că și calitatea multora dintre lucrări este inferioară. Mai ales dacă ne gîndim în ce măsură proiectele de monumente se vor integra spațiului urbanistic al orașelor noastre. Astfel, vorbitorii au dat ca exemplu „Proiectul de monument pentru Unire" al sculptoriței Lie Doina, arătînd că suprapunerea dintre soclu, tratat cu elemente heraldice, și statuia însăși — o Gorgonă cu’ aspect rebarbativ — este fortuită și nu oglindește măreția evenimentului. După cum majoritatea busturilor figurative sînt neutre, fără vlagă, fără înfiorare artistică. Participantii au insistat în discuția lor asupra sculpturii — arătînd că de multe ori monumentalitatea este confundată cu gigantismul. „Dacă ne amintim în permanență de lucrările lui Brâncuși, o facem pentru lecția de admirabilă jus
Necesitatea unei se
lecții călăuzite de 
criterii ideologice și 

estetice marxist- 
leniniste

> lui
Joe 
16 ;

19,30, 
19,30.

Tom Sawyer șl 
Indianul : DOINA 
19,30, GRIVIȚA — 
FLOREASCA — 9;

După cum s-a subliniat în cadrul discuției, lipsurile serioase ale expoziției reflectă în moddirect labilitatea criteriilor de selecție, o exigentă artistică scăzută.Vizînd tocmai această idee, criticul Ion Frunzetti arăta la masa rotundă că juriul nu a procedat cu rigoarea necesară : „Nu știu dacă este locul aici, în presă, să punem problema modului în care și-a înțeles misiunea juriul bienalei, și dacă nu e mai nimerit să ne rezervăm această temă pentru o dezbatere internă, în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici. N-am făcut parte din acest juriu, pentru că se decisese să nu facă parte din el nici un membru al conducerii operative a Uniunii. Dar în juriu au figutat mai mulți membri ai biroului executiv și ai comitetului pe tară al U.A.P., al căror aport la stabilirea criteriilor de admitere a operelor și la judecarea valorii lor nu apare din rezultate destul de vizibil. Datorită unei greșite atitudini de „toleranță" și „îngăduință" (jignitoare pentru cei care âu beneficiat de ea, căci adevărata artă n-are nevoie de indulgențe), atitudine adoptată, în cadrul juriului, în special de pictorii propuși de biroul secției bucureștene de pictură a U.A.P., care s-au ghidat probabil după sentimentul unei colegialități defectuos înțelese atunci cînd nu au scontat o egală tolerantă fată de propriile lor slăbiciuni, au intrat în expoziție lucrări care, dacă într-o expoziție personală ar fi fost pasabile, nu aveau în nici un caz prea mult de-a face cu țelurile unei bienale.Am spus toate astea cu un real accent autocritic, pentru că o asemenea practică demonstrează o anumită carență temporară de autoritate din partea conducerii U.A.P., insuficient de fermă cînd e vorba să-și exercite atribuțiile, să decidă asupra a ceea ce birourile secțiilor și filialelor propun".în aceeași ordine de idei, Vasile Drăguț a afirmat : „Uniunea Artiștilor Plastici ar fi trebuit să inițieze o discuție în legătură cu felul în care sînt selecționate lucrările pentru expoziție și mai ales ar fi trebuit să continue bunul obicei care la un moment dat. timid, făcuse tradiție și pe urmă a fost abandonat, ca înainte de a se trece la selecționarea lucrărilor pentru o expoziție sau alta, juriul să discute cu factorii de răspundere. cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu conducerea Uniunii și să se stabilească principiile generale de lucru. Mă refer în primul rînd la necesitatea ca juriul să fie un veritabil selector critic, călăuzit de criteriile estetice marxist-leniniste. care să promoveze cu consecventă calitatea artistică. înțeleasă deopotrivă sub aspectul conținutului contemporan cît si al limbajului. In măsura în care expozițiile de artă vor reuși să înfățișeze realizările cele mai reprezentative — ca expresie 

tețe a proporțiilor pe care o oferă, pentru concentrarea lor — a spus Mircea Popescu. Sculptorii noștri realizează greu această concentrare. Multi dintre ei optează pentru supradimensionare, uitînd că statuarul nu înseamnă în primul rînd dimensiune ci monumentalitate — realizată prin proporții".„E destul de îngrijorător faptul că multi dintre artiștii noștri nu știu să facă un monument de mare amploare care să nu fie numai linii și forme abstracte, după cum s-a pierdut în mare măsură și simțul pentru o compoziție statuară isțorică. Cred că în acest domeniu — a spus criticul Petru Comarnescu — ar trebui să existe o mai mare atenție din partea U.A.P. și a C.S.C.A., care să lanseze concursuri cu teme generoase, capabile să suscite entuziasmul, să releve lucrări cu adevărat semnificative".Desigur, se află în expoziție cîteva lucrări de bună calitate, dintre care vorbitorii au citat „Victoria" de Paul Vasilescu, „Tineri oșeni" de Valentina Boști- nă, lucrările „Tors de fată" de Gh. Apostu, „Orga II" de Ion Irimescu. „Pasărea" cioplită în lemn de Gh. Iliescu-Călinești. „Figură înaripată" de Peter Iacobi, „Zburătorul" de Wilhelm Demeter ș. a. Vorbitorii au propus ca bienala de sculptură să se organizeze în viitor separat de cea de pictură, parțial chiar în aer liber, spre a se pune în lumină calitățile specifice genului, integrarea lucrărilor în spațiul pentru care sînt destinate.

• Opera Română : Seară vieneză — 
19,30.
• Teatrul ț de Operetă : Secretul Iul 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) • Enigma Otiliel — 
19,30 ; (sala Studio) : Troienele — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Sfîntul Mitică Bla- 
jinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 19,30 (sala 
Studio) : Scaunele — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de șoareci
— 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" :
Doamna de la Maxim — 20.
• Studioul I.A.T.C, „I. L. Caragiale" ; 
R.U.R. — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : „9J/x" — spectacol nocturn 
pentru adulți — 21,30 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 15.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Recital Doina Badea
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Mexico-Melody — 19,30.

cinema

• ;

artistică și ca înălțime si complexitate de gîndire — ele pot deveni adevărate jaloane pentru progresul artei noastre".'Un alt aspect legat de condițiile iurizârii îl desprinde Mircea Popescu a- rătînd — ca și alți vorbitori — că sculptura este insuficient reprezentată calitativ. că ea este deservită de aglomerarea lucrărilor într-un spațiu redus. „Puteau să lipsească destule sculpturi și cred că trebuie făcută o mai bună seletdjo» o selecție cu aceeași exigență ca la pictură, deși nici acolo criteriul calității nu a funcționat bine. Pe de altă parte este evident că unii artiști valoroși și din cei care au avut o activitate importantă în ultimii doi ani nu sînt în bienală. Mi se pare că ea ar trebui să reflecte mai amplu ' nu activitatea din ultimele două luni ale ultimului an ci, dacă se poate, ceea ce a definit în general dezvoltarea artei noastre".Succesul, eficiența unei expoziții de amploarea Bienalei implică, în cel mai înalt grad, exigența și principialitatea juriului, manifestarea spiritului său de răspundere ideologică și artistică. Selecția — cît mai cuprinzătoare și cît mai reprezentativă pentru diversitatea talentelor, a stilurilor care dau relief peisajului actual al picturii și sculpturii românești— trebuie să evidențieze direcțiile principale ale dezvoltării artei noastre, realizările ei cele mai semnificative, supunîn- du-le unei confruntări revelatoare cu publicul. Inconsecvențele juriului, concesiile făcute cu prilejul actualei Bienale, au— după cum s-a văzut — consecințe grave asupra calității de ansamblu a selecției, configurînd o imagine neconcludentă asupra evoluției și a preocupărilor creatoare ale slujitorilor artei noastre plastice. Avem o artă puternică, generoasă, cu rădăcinile adine împlîntate în realitățile epocii noastre, sensibilă la transformările profunde pe care socialismul le determină în existența și conștiința oamenilor, o artă optimistă, suculentă, care continuă și dezvoltă viguroasa tradiție realistă a picturii și sculpturii românești. Avem artiști, din toate generațiile, care contribuie cu forța și originalitatea talentului lor la îmbogățirea patrimoniului culturii noastre moderne, impunînd prestigios arta românească în concertul plasticii contemporane. Organizarea bienalei republicane este menită să reliefeze aceste valori, orien- tînd astfel evoluția creației spre idealul superior al epocii noastre, stimu- lînd acele tendințe și a- cele căutări capabile să germineze opere profund umaniste, durabile, susceptibile să se înscrie în tezaurul de valori culturale ale poporului nostru.
Masă rotundă realizată 
de Andrei BALEANU 
ți Iulian MEREUȚA

• Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 
20,30, FESTIVAL — 9,30 ; 13 ; 16,45 ;
20, MODERN - 10 ; 13 ; 16,“30 ; 20.
• Un delict aproape perfect : REPU
BLICA — 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 2 678) ;
20.15 (seria de bilete — 2 690).
• Astă seară mă distrez : FEROVIAR
— 8,45—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;

, 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Drumul spre Saturn ; Sfîrșltul Sa
turnului : CAPITOL — 9—16,15 în con- 

, tinuare ; 19,45.
o Aventura : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 

. 13,30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 ; 

, 21.
0 Bătălia pentru apa grea : CINEMA- 

, TECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30. 
. e Praful de pe creier : CINEMATECA 
, (bilete la casă) — 16.

e Acuzatul : LUCEAFĂRUL
, 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
. o Moartea lui Joe Indianul : VICTQ- 
, RIA — 9; 11; 13; 15 ; 17 ; 19; 21.
, e Program de filme documentare în 
, premieră : TIMPURI NOI — 9—21 în 
, continuare. - 
, e Aventurile 
, Moartea lui 
, — 9 ; 12,15 ;
. 10 ; 13 ; 16 ; 1
, 12,30 ; 16 ______
, o Program peiitru copii : FLOREAS- 

(2 A_ 9,
’ o* Lustragiul ; LUMINA — 8,45—16,30 
, în continuare ; 18,45 ; 20,45.

0 Hombre : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
e Tandrețe : BUZEȘTI — 18.
O Inimă nebună... nebună de legat : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Columna (ambele serii) : DACIA — 
8,45—20 în continuare, GIULEȘTI —
15.30 ; 19,30, POPULAR — 15,30 19.
O Made in Italy : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Heroina : UNIREA — 15,30 ; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : UNIREA
— 18.
0 Marianna, agentul 0555 : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
e Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19.
e Căderea Imperiului Roman : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 19.
0 Ziua în care vin peștii : VOLGA 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• întoarcerea vrăjitorului: VIITORUL 

, — 18.
0 Căutătorii de aur din Arkansas :
VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
e Vară fierbinte : GLORIA — 9 ; 11,15;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Viva Maria : AURORA 

, 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Judoka, agent secret : MIORIȚA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, PRO-

■ GREȘUL — 15,30 ; 20,30.
’ 0 zosia : PROGRESUL — 18.

0 Prințesa : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 
, 20,30.

• Orașul magic : MUNCA — 16 ; 20. 
’ e Eu te-am iubit: MUNCA — 18.

0 Profesioniștii : TOMIS — 9—15,45 în 
, continuare ; 18,15 ; 20,30.

0 Bela : FLACĂRA — 18.
• Planeta maimuțelor ; FLACĂRA —

• 15,30 ; 20,30.
’ e Vera Cruz : ARTA — 9—15,45 în 
’ continuare ; 18 ; 20,15.
. • Suflete tari (ambele serii) : VITAN 
. — 15,30 ; 19.
’ • Șapte oameni de aur : RAHOVA 
‘ - 15,30 ; 20,30.
’ • Țar și general s RAHOVA — 18.
. • Urletul lupilor : FLAMURA — • ; 
. 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
■ e înțeleptul de pe muntele blestemat:
• PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

o Operațiunea San Gennaro : COS- 
, MOS — 16 ; 18 ; 20.

e Piramida Zeului Soare : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Duelul dung : CRÎNGAȘI — 13,30 ; 
18 ; 20,15.

•.15 î

PROGRAMUL II

t
PROGRAMUL I

11,00 — Limba germană. Lecția 37-a 
(reluare). 11,30 — TV. pentru spe
cialiști. Legumicultura. Natura bio
logică — importanța în producție. 
Tehnologia producerii semințelor va
loroase. Soiuri și hibrizi noi de le
gume recomandate în producție (re
luare). 12,00 —- TV. pentru specialiști. 
Medicină. Tratamentul cu hormoni 
glicocorticoizi (reluare). 12,30 — în
chiderea emisiunii de dimineață. 17,30 
— Telex ȚV. 
Consultații la 
Tema : Mașini 
Prezintă ing, 
18,05 — Limba

17,35 — Pentru elevi, 
fizică (clasa a XlI-a). 
electronice de calcul. 
Alexandru Popovlci. 

rusă. Lecția 39-a. 18,30
— Studioul pionierilor : „Iarna pe 
uliță". 19,00 — Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 19,40 — Me
dicul vă sfătuiește. Știți să dați pri
mul ajutor ? Transportul celor acci
dentați, hemoragia. Prezintă dr. Mir
cea Constantinescu și dr. A. Papahagi. ■ 
20,00 — Roman foileton : „Forsyte 
Saga" (X). 20,50 — „Minte sănătoasă... 
corp sănătos — emisiune-concurs cu 
premii. Temele : „Emil Racoviță" și 
„Călătorie în Cosmos". Concurențl : 
Ovidiu Mitran și Adrian Cerbu. 21,50
— La zi. Dinamica social-culturală. 
22,20 — Seară de romanțe. „Noapte 
de ianuarie". Soliști : Teodora Lucaclu 
și Constantin Drăghici, acompaniați 
de o formație condusă de Jeah Lucaci. 
22,40 — Lira — „De dragoste". Versuri 
în lectura autorilor. 22,55 — Tele
jurnalul de noapte. 23,10 — închide
rea emisiunii programului I.

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concer
tul orchestrei simfonice a Radiotele- 
vlziunii. Dirijor : Kurt Mazur (R.D.G.) 
Solist : Corneliu Gheorghiu. în pro
gram : Trypticon, de O. Reinhold 
(primă audiție) ; Concertul pentru 
pian și orchestră KV 449, de Mozart. 
Transmisiune din Studioul de con
certe al Radioteleviziunii. 20,50 — De
sene animate. 21,00 — „O samă de 
cuvinte". Barbu Delavrancea. 21,30 — 
Film artistic „Noaptea nunții în 
ploaie". 23,00 — închiderea emisiunii 
programului II.
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la dezvoltarea economiei naționale
INSTITUTUL UNIVERSITATEA

DE PROIECTARE TIMIȘOARA
DE ECHIPAMENTE

ENERGETICE REȘIȚA

INSTITUTUL

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI

ECONOMICE

INSTITUTUL DE ISTORIE
JJ

INSTITUTULDE FILOZOFIE
DE PSIHOLOGIE

INSTITUTUL DE ETNOGRAFIEDE ISTORIA ARTEI Șl FOLCLOR

LINGVISTICA

•

N. IORGA”

INSTITUTUL

1969-AN HOTARITOR 
AL CINCINALULUI

Angajamente pentru sporirea aportuiui științei

Angajat în activitatea de proiectare a echipamentelor hidroenergetice ce vor echipa obiective de o deosebită importantă pentru dezvoltarea bazei energetice a tării, ca Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier și amenajarea hidroenergetică LOTRU, colectivul Institutului de proiectare de echipamente energetice Reșița se angajează :— Să cerceteze comportarea în exploatare, parametrii realizați și factorii care influențează nivelul tehnio al hidroagregatelor proiectate de institut și date în exploatare în vederea verificării ipotezelor de calcul și 
a perfecționării proiectelor pentru acest gen de agregate.— Să elaboreze pe bază de concepție proprie proiecte pentru hidroagregate verticale de mare putere și turație lentă antrenate cu turbine Kaplan, precum și pentru motoarele sincrone și partea de automatizare destinate stațiilor de pompare aferente Centralei hidroelectrice Lotru, realizînd prin aceasta importante e- conomii de valută.— Să elaboreze pe bază de concepție proprie proiecte pentru echipamente hidromecanice la nivelul tehnicii contemporane, trecind la folosirea pe scară largă a otelurilor slab aliate, cu caracteristici garantate. In vederea reducerii greutății.— Să asigure în anul 1969 o colaborare tehnică la montarea și punerea în funcțiune a ecluzei etapa I din cadrul Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, în vederea respectării termenelor de dare In exploatare.

Răspunzînd chemării institutelor de cercetări șl proiectări din sectorul 7 al municipiului București, în' cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, ne angajăm să realizăm, printre altele :— Se vor termina studiile privind metodele și criteriile pentru stabilirea activității și selectivității catalizatorilor. In anul 1969 se va pune Ia dispoziția Ministerului Industriei Chimice un brevet privind determinarea calităților catalizatorilor folosind instalații de cercetare în flux continuu la presiuni variabile.— Elaborarea unei metode de dozare a urmelor de oxid de carbon în hidrogen, pentru controlul purității gazului utilizat ca materie primă în procesele de hi- drogenare catalitică, în scopul înlocuirii instrumentarului și a reactivilor din import.— Studiul calcografio al mineralizației cuprifere de la Moldova Nouă, în vederea valorificării în condiții optime a acestor materii prime.— Elaborarea unor studii care să răspundă necesităților concrete ale întreprinderilor în vederea îmbunătățirii activității acestora în următoarele domenii : — programarea și controlul statistic al producției în întreprinderile constructoare de mașini din o- rașul Timișoara ; — folosirea mijloacelor moderne de calcul și contabilitate în cadrul Direcției regionale C.F.R. și a Trustului de construcții — Timișoara.

Chemarea Consiliului 
popular judefean Galați

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste
România in Republica Irak

(Urmare din pag. I)— Crearea unei rezerve de credite de circa 2 milioane lei prin utilizarea judicioasă a fondurilor alocate administrației de stat.— Consiliul popular județean va mobiliza populația sătească la gospodărirea mai bună a celor aproape 21000 ha izlazuri comunale. Se vor organiza acțiuni de masă pentru curățirea întregii suprafețe și fertilizarea a 6 000 ha din această suprafață. Se vor organiza tabere de vară pentru animale, fîntîni, asigurîndu-se un pășunat rațional. Pentru aceste acțiuni se vor executa 290 000 oro muncă patriotică.— Cele 306 ha ocupate de ape stătătoare nefolosite vor fi transformate în amenajări piscicole simple care vor produce anual circa 60 000 kg pește.II. îmbunătățire» deservirii populației de către rețeaua comerțului de stat șl cooperatist, unitățile prestatoare de servicii șl de asistență medicală prin :— Modernizarea și înființarea a 12 unități comerciale prin folosirea creditelor de mică mecanizare în valoare de 3 milioane lei. Darea în folosință în municipiile Galați și Tecuci a noi spații comerciale care să însumeze 4 000 mp. Ridicarea pregătirii profesionale a peste 1 200 lucrători din comerț prin cursuri de instruire de scurtă durată.— Darea în folosință în mediul rural a 9 magazine și înființarea a 100 secții prestări servicii ale cooperației de consum.— Diversificarea serviciilor de către cooperația meșteșugărească, care va înființa, In 10 comune, puncte deservite de ateliere mobile pentru repararea articolelor de uz casnic șl folosință îndelungată.— Extinderea rețelei de electrifi

care la sate cu 40 km peste prevederi. Cu sprijinul electricienilor autorizați din cooperativele agricole de producție vor fi racordate la rețea încă 5 000 gospodării sătești.— îmbunătățirea asistentei medicale. îndeosebi a profilaxiei, prin intensificarea controlului unităților medico-sanitare. utilizarea judicioasă a fondurilor pentru medicamente. pentru folosirea cît mai eficientă a aparaturii și instrumentarului din dotare.III. Buna gospodărire șl înfrumusețare a orașelor și satelor prin :— Creșterea nivelului edilitar- gospodăresc al tuturor localităților prin mobilizarea maselor largi de cetățeni la întrecerea patriotică pentru executarea în acest an a unui volum de lucrări în valoare de 100 milioane lei. materializate în regularizarea albiei pîrîului Tecucel^e o lungime de 3 km. construirea unui stadion cu 3 000 locuri în orașul Be- rești, înfrumusețarea traseului turistic Galați-Bujor-Berești, pe care se vor executa 10 000 m p trotuare, 110 fîntîni. zone verzi însumînd 50 000 m p ; executarea în cuprinsul județului a 30 000 m p trotuare din beton. 100 baze sportive simple. 60 000 m 1 construcții garduri. 110 000 m p zone verzi și peluze. 4 000 podețe ; plantarea a 100 000 arbori ornamentali. împădurirea a 45 ha.— Realizarea a 20 săli de clasă, 3 cămine culturale. 3 dispensare u- mane. două băl populare, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 3 200 m 1 prin contribuția voluntară bănească și în muncă a cetățenilor.— Executarea peste prevederi a 3 km mixturi asfaltice ușoare. 10 km împletruiri și peste 100 km întrețineri drumuri, din economiile ce se vor realiza la întreținerea și repararea drumurilor.

— Organizarea în scopul înfăptuirii obiectivelor amintite a întrecerilor între circumscripțiile electorale pentru cea mai frumoasă și mai bine gospodărită localitate, precum și pentru întreținerea și păstrarea fondului locativ.IV. îmbunătățirea activității ln- structiv-educative și științifice în invățămîntul de toate gradele prin :— Amenajarea pe lingă școlile generale din mediul rural a 50 terenuri experimentale. 100 răsadnițe pentru flori, 20 pepiniere pentru arbuști și pomi ornamentali, cercuri de sericicultură. destinate sprijinirii procesului de învățămînt și de educație a elevilor.— Inițierea unor acțiuni de studii și cercetare a formelor de manifestare a folclorului local, prin organele de specialitate, valorificarea lui prin includerea în repertoriul formațiilor artistice.— Organizarea unor manifestări artistice destinate stimulării și permanentizării mișcării artistice de amatori, și folosirea în acest scop a unor manifestări tradiționale din cuprinsul județului.— Elaborarea în toate comunele a unor monografii complexe care să oglindească istoricul acestora și îndeosebi realizările obținute pe drumul dezvoltărilor social-economice în anii socialismului.Militînd pentru continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă. pentru lărgirea legăturilor permanente cu masele de cetățeni. Consiliul popular provizoriu al județului Galați exprimă și prin această chemare hotărîrea sa. a întregii populații a județului de a întîmpina cea de a 25-a aniversare a eliberării patriei și al X-lea Congres al P.C.R. cu realizări mereu sporite, puse în slujba înfloririi patriei noastre. România socialistă.

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Constantin Stănes- cu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Irak.(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut rece cu cerul variabil mai mult noros în Banat, Oltenia și Transilvania. Au căzut ninsori izolate în Moldova și Muntenia iar în Dobrogea a nins intermitent. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 17 oscila între minus 20 grade la Joseni și minus 2 grade la Moldova Veche. Local ceața a persistat.Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 ianuarie a.c. In țară : Vreme în încălzire ușoară șl treptată începînd din vestul țării. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vor cădea ninsori slabe care pe alocuri în vestul țării se vor transforma în lapo- viță și ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 14 grade și minus 4 grade, izolat mai cobo- rîte în nordul țării iar maximelț între minus 6 și plus 4 grade. Ceață locală. In București : Vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
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OMENIA
(Urmare din pag. I)

ȘTIRI SPORTIVE
*

Răspunsul nostru la chemarea institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei se concretizează într-o serie de obiective, printre care :
1. In anii 1969—1970 — în afara lucrărilor pe care 

le publicăm — vom pune la dispoziția organelor economice centrale concluziile cercetării și propuneri de Îmbunătățire a activității economice privind :a) determinarea eficienței economice a investițiilor ; ercetările, efectuate în colaborare cu o serie de instituții economice centrale, se vor concretiza Intr-un proiect de metodică care să stea la baza elaborării unor normative îmbunătățite de alegere a variantelor de investiții proiectate — oferind astfel posibilitatea realizării unor însemnate economii.b) utilizarea balanței legăturilor între ramuri ; studiile, care vor fi puse Ia dispoziția Comitetului de Stat al Planificării, au fost astfel orientate îneît să poată contribui la îmbunătățirea metodologiei de planificare 
și analiză economică;c) îmbunătățirea organizării conducerii întreprinderilor industriale ;2. In afara sarcinilor inițiale prevăzute în plan, vom întreprinde în cursul anului 1969 o cercetare de teren privind cauzele și efectele nerealizării la termen de către unele întreprinderi industriale și agricole a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în proiecte.3. In vederea extinderii utilizării unor metode și tehnici moderne de analiză, calcul și organizare a activității economice, în cursul anilor 1969 și 1970 vom organiza 6—8 seminarii cu specialiști din instituțiile economico centrale, ministere, institute de proiectări 
și întreprinderi.

Participînd cu convingere la emulația creată prin chemarea la întrecere a institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al Municipiului București, institutul nostru se angajează să contribuie și mai susținut decît pînă acum la dezvoltarea și propășirea culturii naționale. în acest scop :1. Vom scurta cu un an de zile termenul de elaborare a marelui Dicționar al limbii române, lucrare care a început să apară în urmă cu aproximativ 50 de ani. Încheierea acestei opere va da imaginea completă și multilaterală a bogăției și diversității vocabularului limbii noastre naționale.2. In cursul anului 19G9, prin eforturile colaboratorilor Institutului nostru vor apărea lucrări fundamentale pentru lingvistica românească : Tratatul de istorie a limbii române, volumul al Il-lea, Tratatul de formare a cuvintelor în limba română vol. I, Crestomația romanică volumul al III-lea, partea a Ii-a. Aceste lucrări vor contribui la o mai bună cunoaștere a limbii române și la o mai exactă determinare a poziției ei între limbile romanice.

Cercetătorii institutului nostru, deplin conștiențl de importanța pe care o are știința istorică în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialismului, se angajează să contribuie prin studiile lor la o cunoaștere cît mai temeinică a trecutului de luptă al poporului nostru, să elucideze problemele cele mai importante ale milenarei noastre istorii.în întîmpinarea celei de-a 25-a aniversări a insurecției armate naționale de la 23 August 1944 și a celui de-al X-lea Congres al partidului, institutul își propune să realizeze următoarele acțiuni :— Să asigure predarea lucrărilor care urmează a fi încheiate în 1969 cu 15 zile înainte de termen ;— Să ia toate măsurile, împreună cu Editura Academiei, pentru apariția înainte de aniversare a volumului de studii consacrate insurecției armate ;— Să organizeze două sesiuni de comunicări In cursul anului 1969 ;— Să valorifice în cele mai bune condițiunî pe plan internațional rezultatele cercetărilor efectuate în institut și să facă cunoscută peste hotare istoria poporului nostru.
Stimulați de atmosfera de emulație și entuziasm existentă pe tărîmul cercetării științifice și pornind de la indicațiile cuprinse .în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., ale Conferinței Naționale, în ultimele cuvîntări ale secretarului general al C.C. al P.C.R. — tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu privire la munca ideologică, vom orienta planul de lucru al institutului spre teme legate mai strîns de nevoile stringente ale societății noastre în perioada actuală de dezvoltare.In cadrul tematicii de cercetare ne vom preocupa 

de problema cercetării sociologice de teren, pentru a contribui la elaborarea unor concluzii științifice și măsuri concrete cu eficiență socială practică. Avînd în vedere complexitatea problemelor legate de știința însăși, de conducerea, organizarea și finalizarea rezultatelor ei, vom dezvolta cercetările despre locul și rolul științei în societate.Călăuziți de criteriile marxist-leniniste ale valorificării moștenirii filozofice a trecutului, vom aborda cu discernămînt critic concepțiile și curentele din istoria filozofiei românești și universale, străduindu-ne să punem în lumină tendințele progresiste și să combatem manifestările retrograde.In întîmpinarea aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei, colectivul institutului va preda la tipar în trimestrul I 1969 următoarele lucrări:
1. Progresul tehnic la sate.2. Idealul moral al tineretului.3. Filozofia și sociologia românească In prima Jumătate a secolului al XX-lea.
4. Opinii despre frumos în estetica românească.

Colectivul de cercetători al Institutului de psihologie al Academiei Republicii Socialiste România, primind cu satisfacție inițiativa celor trei institute de cercetare și proiectare din sectorul 7 al Capitalei, își ia următoarele angajamente :1. Să acorde o atenție prioritară și să creeze condiții pentru îndeplinirea înainte de termen a lucrărilor care prezintă interes pentru practică, pentru economia națională : — Organizarea științifică a producției și a muncii în domeniul industriei chimice ; — Creșterea eficientei muncii industriale prin elaborarea unor lucrări de selecție, orientare și pregătire profesională ; — Creșterea eficienței muncii operatorilor și dispecerilor din întreprinderile automatizate.2. Să contribuie la perfecționarea procesului Instruc- tiv-educativ, la perfectionarea metodelor de învățare, stabilirea factorilor psihologici de succes în munca pedagogică, metode de diagnoză a dezvoltării capacităților și aptitudinilor elevilor.3. Să răspundă prompt solicitărilor diferitelor întreprinderi în vederea acordării asistentei științifice în organizarea unor laboratoare psihologice uzinale.4. Să asigure creșterea numărului de teme realitate pe bază de contract cu întreprinderile productive, mijloc eficient de apropiere a cercetării științifice psihologice de practică.
INSTITUTUL

II

Ne angajăm să realizăm, într-o colaborare mal strînsă cu departamentele și instituțiile de specialitate, următoarele obiective mai importante :— Inițierea, împreună cu Direcția muzeelor și monumentelor din C.S.C.A. și cu Direcția monumentelor istorice din C.S.C.A.S., a repertoriului științific general al monumentelor de artă de pe întreg cuprinsul tării.— Asigurarea, în colaborare cu Editura „Meridiane", a publicării volumului al Il-lea al Istoriei artelor plastice în România și, în colaborare cu Editura Academiei, a publicării Tratatului de istoria artei populare românești.— Predarea, cu un an înainte de termen, a volumului al Il-lea al Istoriei teatrului în România.— Inițierea, în vederea publicării unei istorii științifice a muzicii românești, a unei bibliografii generale 
a muzicii din România.— Alcătuirea, în colaborare cu „Arhiva Națională 
de Filme", a unei bibliografii generale a filmului românesc șl publicarea în cursul anului 1969 a filmo- grafiei producției cinematografice românești.

Ca răspuns la chemarea la întrecere și în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, institutul nostru se angajează să realizeze următoarele obiective principale :1. Să intensifice activitatea consacrată realizării Atlasului etnografic al României, operă fundamentală prin intermediul căreia se vor defini coordonate esențiale ale specificului culturii populare românești, și să reducă termenul de realizare stabilit inițial pentru Atlas cu doi ani ;2. Să desfășoare o amplă activitate pentru a asigura o înaltă ținută științifică și realizarea într-un ritm susținut a Colecției naționale de folclor, tezaur al creației folclorice românești milenare ;3. Să asigure celui de-al X-lea Congres al Societății internaționale pentru studiul narațiunilor populare, pe care Academia Republicii Socialiste România îl găzduiește în 1969, condiții optime de desfășurare, contribuind și pe această cale la creșterea prestigiului științei românești peste hotare.

— Ce v-a determinat să faceți asta ?— Cum, adică, ce m-a determinat ? Cred că orice om de omenie...Așadar : omenia. Un cuvînt pe care-1 întîlnim des, în limbajul curent, în conversația diurnă pe cele mai diverse teme. Limba română a proliferat, pornind de la termenul primordial, de la rădăcina latinească homo-om, o bogată și colorată familie de cuvinte, dezvăluind o veche și profundă preocupare etică a poporului. Ca un fir roșu, ideea de omenie străbate etosul și folclorul izvorîte din înțelepciunea, experiența și sensibilitatea a zeci de generații. în vremuri de nedreptate șl silnicie s-au născut „Miorița" și alte nemuritoare, sublime metafore prin care poporul își exprima caracterul său esențial uman, trăsătura definitorie a ființei sale spirituale, chezășia durabilității și propășirii sale de-a lungul istoriei — omenia. De aceea, cel ce confundă noțiunea de „omenie" cu termenul cu mult mai nou, neologistic, de umanism, comite o e- roare, sărăcește de conținut nu un cuvînt, nu un sens, ci un univers de sensuri. Omenia e chintesența trăsăturilor ce însoțesc existența, actele și atitudinile omului care e omenos și îi omenește pe cei din jur.A omeni pe cineva înseamnă a-I cinsti și a-1 respecta după cum i se cuvine unui om ; a fi omenos înseamnă a te purta în toate împrejurările vieții după cum cere codul nescris al omeniei, cu alte cuvinte : a reacționa prompt în fața neomeniei, a interveni activ și eficient oriunde sînt alterate relațiile dintre oameni, oriunde apare morbul unor atitudini neomenești, oriunde se strică, inconștient ori cu bună știință, armonia și echilibrul raporturilor firești între oameni, dîndu-se cîștig de cauză, chiar și pentru un scurt răgaz, apucăturilor inumane, răutății, invidiei, cinismului, brutalității sau, pur și simplu, indiferenței, acea stare de neutralitate, de parcurgere a vieții cu ochii închiși, trecînd fără nici o reacție pe lîngă acte și gesturi reprobabile. Exemplul de mai sus oglindește tocmai această omenie activă, intervenția spontană, promptă, generată de însăși axa morală a individului, a ființei pe care limba română o caracterizează atît de plastic — om de omenie.Totuși, ne este dat să întîlnim, din cînd în cînd, situații, întîmplări în care unii oameni interpretează în mod subiectiv și arbitrar această noțiune. Ni s-a relatat nu de mult un fapt care merită puțină atenție pentru că ilustrează o concepție stranie, aproape incredibilă asupra a ceea ce numim. în mod curent, omenie. La sfîrșit de trimestru, realizarea planului la fabrica X depindea de un lot de produse care aștepta girul controlului tehnic de calitate. Dar șeful serviciului, un tînăr inginer, refuză să acorde acest gir, demonstrînd că .lotul respectiv nu corespunde exigențelor calitative. Și atunci intervine ca un „înger păzitor" al omeniei, președintele comitetului sindicatului :— Nu te gîndești la oameni ? Ți-e greu să pui o ștampilă ? Fabrica ți-a dat casă, fabrica te-a promovat... Așa înțelegi d-ta să mulțumești fabricii ? Ești lipsit de omenie, asta e 1Așadar. omenie=toleranță ! Evident. există cazuri, în familie, în școală, în procesul pedagogic, în care o anume tolerantă poate avea un efect educativ pozitiv. Dar în situația descrisă, unde acționează legile riguroase ale disciplinei de producție, ce rost și ce consecințe poate avea toleranta ? Să mascheze incompetența, dezinteresul, lucrul de mîn- tuială. Cu alte cuvinte, sub scutul omeniei se încearcă a se ascunde trăsăturile negative, deci, în ultimă instanță, tocmai neomenia.„Nimic din ce e omenesc nu mi-e străin" — sună un înțelept adagiu al antichității. A înțelege că omului nu îi sînt proprii numai succesul, perfecțiunea, cinstea, măreția, ci și eșecul, imperfecțiunea, necinstea ori josnicia ; a pătrunde, a dezvălui cauzele unor trăsături, atitudini, comportări antinomice de la un individ la altul înseamnă a privi în mod obiectiv, lucid. în ultimă instanță omenește, caracterul complex, dialectic, uneori contradictoriu al evoluției fiecărui om, al formării unei conștiințe înaintate. Dar a accepta trăsăturile negative, a îngădui permanentizarea și proliferarea lor. a rămîne pasiv în fața eșecului, imperfecțiunii, necinstei ori josniciei

Înseamnă a abdica de la principiile morale, de la înseși principiile omeniei. înțeleg cauzele eșecului în măsura în care această înțelegere mă ajută să-1 elimin, să pregătesc condițiile unui viitor succes ; înțeleg rădăcinile imperfecțiunii pentru a putea acționa mai bine asupra pîrghi- ilor perfecționării. înțeleg dar nu accept pentru că omenia nu este o noțiune abstractă, ci concretă, nu este un act constatativ, ci energie activă, nu este pasivitate, ci acțiune transformatoare. Tocmai de aceea omenia nu înseamnă numai înțelegere, ci și intransigență, nu numai corectitudine individuală, ci și luptă pentru corectitudine generală, în folosul intereselor generale ale societății.Nu este nevoie să căutăm în istorie sau în literatură figuri de eroi, chipuri turnate în bronzul perfecțiunii. Există în jurul nostru personalități puternice din care radiază o molipsitoare bunătate și căldură o- menească. O bunătate ‘■•care nu are însă nimic comun cu indulgenta fără rost, o căldură care știe să fie severă ori de cîte ori e cazul. Pentru că omenia, adevărata și singura accepție a omeniei, nu are nimic de-a face cu filantropismul lacrimogen și nici cu sentimentalismul de paradă, frumos în declarații dar găunos în conținut. /Un model al acestei omenii reale, efective, este însuși peisajul uman în mijlocul căruia trăim, un peisaj însuflețit și înnobilat de o politică esentialmente umană, de relații sociale omenești în cel mai înalt și mai veritabil înțeles al cuvîntului. E un peisaj uman care stimulează disponibilitatea sufletească către acte de autentică omenie, e un teren fertil pe care vechile trăsături și tradiții de omenie ale poporului nostru Înfloresc cu generozitate sub semnul progresului social multilateral, fă- cînd posibilă apariția tot mai multor oameni între oameni.

' IN RUNDA A 6-A A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA GRONINGEN rezervat juniorilor, Ghlzdavu (România) a remizat cu Lombard (Elveția). Jucătorul român a acceptat remiza în partida întreruptă Cu Vaganin (U.R.S.S.) din runda a 5-a.In clasament continuă să conducă Meder (R. F. a Germaniei) cu 5

puncte, urmat de Ribll (Ungaria) șl Vaganin (U.R.S.S.) cu 4 puncte. Ghiz- davu ocupă locul 6 cu 3 puncte.SALA SPORTURILOR DE LA FLOREASCA va găzdui duminică campionatul de judo al municipiului București (faza de zonă). întrecerile au loc cu începere de la orele 9 dimineața și 17 după-amiază.
notă Din nou, situații jenante

După cum se știe, selecționata noastră de fotbal a fost surclasată, marți după-amiază, la Liăge, de către formația Standard din localitate, cu categoricul scor de 5—0. Știrea a produs stupefacție în rîndul a- matorilor de fotbal de la noi, cu atît mai mult cu cît ,,unsprezecele“ victorios este o simplă echipă de club belgiană.Ce putem spune față în față cu acest rezultat neonorabil ?Ca și anul trecut, în aceeași perioadă (vă mai amintiți de celebra șușanea prin diverse coclauri braziliene ?), lotul reprezentativ de fotbal este expus unor situații cel puțin penibile. Am scris expus pentru că si de data aceasta situația jenantă de anul trecut se repetă. singura deosebire constînd în schimbarea meridianului. în rest, ..istoria" este aceeași.

Cu un lot aproximativ (notăm prezența în e- chipă a lui Pantea. de pildă, neîntrebuințat prea mult nici măcar de către clubul său), plus un turneu nereușit în Israel, conducerea tehnică a acceptat disputarea partidei de la Liege în condiții cu totul neprielnice.Mai întîi, defecțiunile produse în ceea ce privește întoarcerea din Israel (zile petrecute pe aeroporturi). Apoi faimoasele 24 de ore libere (de duminică dimineața pînă luni la prînz — în fapt, sărbătorirea unui tardiv revelion de către components lotului) si, în sfîrșit. o călătorie obositoare de luni după-amiază pînă dincolo de miezul nopții (cu avionul și cu autobuzul). Iar marți după amiază, meciul de la Liege.Fără îndoială, după

asemenea „preparative" rezultatul nu putea fi altul, chiar dacă reprezentativa noastră ar fi avut valoarea campioanei mondiale, actuale sau trecute.Ceea ce rămîne însă inexplicabil și de nejustificat este faptul că forul de specialitate ca și cel care-1 coordonează au acceptat cu o neîngăduită ușurință a- cest nou „experiment" cu echipa reprezentativă, experiment pa care nu și-l permite nici măcar o formație care activează într-o categorie inferioară.Istoria jocului cu Standard Llige dovedește, o dată în plus, lipsa de responsabilitate a conducerii tehnice a acestui lot, demon- strîndu-ne în același timp ineficacitatea măsurilor luate pentru a evita asemenea situații.
V. PAUNESCU

0 „stemă"noua a orașului Vaslui
(Urmare din pag. I)cu balotul de stofă pe brațul stîng, căutînd să-ți arate, în lumina soarelui, strălucirea firului de lînă. în rest, economia Vasluiului cuprindea mici ateliere meșteșugărești, o fabrică de cărămizi, o topitorie de in și cînepă (care-și împrăștia miasmele pînă departe în oraș), o „fabrică" de sifoane. Atît.în primul an al republicii figurau în recensămînt 11 827 locuitori. De atunci, în numai două decenii, populația orașului este pe cale să se dubleze (astăzi, aproximativ 20 000 de locuitori). I-am întîlnit pe multi dintre ei, în zilele de început ale anului. intrînd sau ieșind de pe porțile fabricilor, imprimînd peisajului altădată patriarhal ritmuri de oraș în plină înnoire și dezvoltare industrială.Ancorat în viața economică a tării prin cîteva unități de interes republican, Vasluiul a dobîndit preocupări industriale de prim ordin — structurîndu-și, pe măsură, noile perspective sociale, urbanistice, edilitare. Este una dintre replicile tipice date de anii construcției socialiste existentei precare a „orașului unde nu s-a întîmplat nimic".Semnificativă este prezenta pe harta orașului a fabricii de confecții, construcție modernă a cincinalului. De la un singur sortiment, cît producea la început, în 1967. această unitate are în lucru 7 sortimente. Gradul înalt de tehnicitate, măiestria profesională a colectivului permit confecționarea unor articole din cele mai pretențioase : costume bărbătești, impermeabile din relon etc. Despre calitatea produselor fabricii vorbește faptul că. anul trecut, a- proape jumătate din întreaga producție a fost destinată exportului. Perspectivele anului ’69 ? Sporirea planului valoric cu peste 25 ia sută față de 1968, introducerea în fabricație a cinci sortimente noi. folosirea mai rațională a capacităților de producție existente.Mai nouă, intrată în funcțiune la începutul anului trecut, este fabrica de mobilă. După primele 365 de zile de existentă, colectivul întreprinderii a înscris importante depășiri fată de parametrii proiectați, la capitolul producției si productivității muncii.— Anul trecut, ne spune ing. Ion

Ardeleanu, directorul fabricii, unitatea noastră a livrat pieței interne 11 400 bucăți dormitoare „Ilva", iar celei externe aproximativ 1 000 de garnituri „Elegant", compuse fiecare dintr-un număr de 18 piese. Acest start bun ne mobilizează în vederea îndeplinirii angajamentelor pe anul în curs.Semnificativ pentru noile cote e- conomice în creștere: de curînd a luat ființă la Vaslui o întreprindere de construcții-montaj. Industriei locale i-au fost destinate importante fonduri de investiții. Ele vor accelera ritmul de dezvoltare a Vasluiului prin apariția unor noi obiective economice.Si nu numai economice...-- Am moștenit — ne spune arhitectul Vasile Nacu. directorul Direcției tehnice a Consiliului populat județean Vaslui — o rețea stradală întortocheată, dificilă, cu deschideri înguste. în ultimii ani. tinîndu-se seama de perspectivele dezvoltării orașului, s-a întocmit o schiță de sistematizare. Viata însă i-a impus și îi impune noi corective. Se întrevede un oraș modern cu 50 000 de locuitori, creștere determinată în primul rînd de jaloanele puternice ale industrializării.într-un anume fel — raportat la proiectele ce se conturează — Vasluiul este un oraș surprins ; surprins de ritmul transformărilor socialiste care vin să înlăture, treptat, „sechelele" vechii sale condiții de tîrg. După organizarea administrativ-te- ritorială. Vasluiul a devenit reședință de județ; transformarea petrecută în viata orașului își pune pecetea și asupra urbanisticii sale. Anul trecut. în cartierul Donici-Călugăreni, unde se înalță o salbă de blocuri noi, s-au dat în folosință un număr de 580 de apartamente ; alte 220 urmează a fi date curînd în folosință. Perspectivele ? în cartierul fabricii de confecții se va deschide un alt șantier — ale cărui lucrări vor reprezenta la sfîrșitul anului viitor 1 160 de apartamente, diverse dotări social-culturale. o grădiniță si o creșă însumînd împreună 280 de locuri. La sfîrșitul cincinalului, unul din 10 cetățeni ai Vasluiului va locui în casă nouă.Locuitori ai unui oraș în plină modernizare. vasluienii aspiră firesc Ia un teatru, la o sală de expoziție, la

un muzeu ; actualul cinematograf (neinspirat botezat cu numele orașului) dispune de un număr insuficient de locuri în raport cu numărul populației.— Prin construirea zonei centrala a orașului — precizează arhitectul Vasile Nacu — o parte din aceste probleme vor căpăta o rezolvare imediată. Casa de cultură a sindicatelor va oferi amatorilor de teatru o sală de spectacole cu 700 de locuri. Aici vor fi găzduite, pină ia înființarea unui teatru în localitate, cela două reprezentații săptămînale ale teatrului ..Victor Ion Popa" din Bîrlad.Casa de cultură este unul dintre noile edificii ale zonei centrale care intră în construcție : sediul consiliului popular județean, un hotel cu 130 de locuri, oficiul P.T.T.R. și un nou complex al cooperației meșteșugărești.— Pînă la realizarea unui muzeu — ne spune Gheorghe Capșa. inspector la comitetul județean pentru cultură și artă — vom avea, începînd din această lună, expoziții lunare la casa de cultură a orașului....Pe multiple planuri. Vasluiul începe să fie conectat la voltajul energetic al civilizației socialiste. Esta încă o expresie a grijii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea unor localități și zone rămase în urmă. Astfel, în bugetul pe anul 1969 — la capitolul reprezentînd do- tațiile de echilibrare pentru bugetele consiliilor populare județene — Vasluiului i s-a acordat cea mai mare sumă : 221 141 000 lei. Sînt îndreptățite deci mîndria, certitudinea locuitorilor săi, hotărîrea de a-si dărui toate eforturile pentru propășirea orașului. Spiritul cetățenesa activ are acoperirea în aur a faptelor : în anul trecut, prin muncă patriotică, a fost efectuat un volum de lucrări gospodărești în valoare de 8 milioane lei. Se dezvoltă și aici o tradiție de dată recentă : Vasluiul deține printre „trofeele" sale un premiu de bună gospodărire în întrecerea dintre orașele țării.Vaslui — un vechi tîrg, se afirmă. Se afirmă însă astăzi ca oraș, ca unul dintre înfloritoarele orașe care se dezvoltă în ritmul prefacerilor socialiste. Cum ar putea fi exprimată. figurată expresiv, această realitate pe „stema" Vasluiului de azil
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Consemnarea rezultatelor anului încheiat și schițarea — în limitele posibilului — a perspectivelor pentru cel care începe a fost L. Italia elementul caracteristic al actualității în aceste an. „Moștenirea o lasă lui 1969 nistrul industriei, sub anumite aspecte, evident . tivă“. In sprijinul acestor afirmații se citează creșterea cu peste 5 la sută a venitului național, sporirea substanțială a exporturilor, o lanță de plăti activă etc. Dar. < cum rezultă dintr-un studiu elaborat de Uniunea Camerelor de Comerț Italiene, dezvoltarea economică nu a fost uniformă șl. drept urmare, unele dezechilibruri regionale și sectoriale s-au accentuat, creîndu-se chiar altele noi. De pildă. diferența între dezvoltarea eco-

și înzile ale noului pe care — declară Tanassi — 1968 mi- este, pozi-

CORESPONDENTA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEAnomlcă s centrului și nordului Italiei față de sudul peninsulei s-a a- dîncit; a scăzut, de asemenea, numărul celor ocupați în producție, în- registrîndu-se în prezent peste 900 000 de oameni în căutare de lucru, iar exodul masiv din agricultură spre orașe continuă.Pornindu-se de la această realitate. se prefigurează și ceea ce este denumită aici „relansarea economică a țării" în 1969. în acest cadru majoritatea părerilor oficiale converg spre necesitatea sporirii investițiilor — îndeosebi a celor publice — în domeniile cele mal avansate de producție și cercetarea științifică, industrializării sudului țării, modernizării s turii.La ordinea zilei se și află rezolva

rea unor probleme importante cu caracter sindical, cum ar fi lupta împotriva concedierilor și a șomajului, aprobarea „statutului muncitorilor", reforma sistemului de pensii, «m. noașterea drepturilor întreprinderi.întrucît se pune prooiema unor măsuri și reforme care afectează structural sectoare importante de activitate și asupra ^cărora divergente de păreri între palele forte politice ale privind căile și metodele de realizare a obiectivelor propuse, observatorii informați prevăd o activitate parlamentară și extraparlamentară deosebit de intensă. în acest context, calendarul evenimentelor cu scadentă imediată consemnează plenara 
de joi a Comitetului Central al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, care, după congresul de la Napoli, trebuie să aleagă pe membrii Direcțiunii si secretarul național al partidului. Pentru vineri și sîmbătă a fost convocat Comitetul Central al Partidului Socialist Italian ce va alege din totalul de 21 de membri ai Direcțiunii sale alte 8 persoane în locul celor care ocupă funcții în cabinetul Rumor. Se așteaptă să fie ales, de asemenea, încă un vlcesecre- 
tar al P.S.I. reprezentînd curentul lui de Martino. După reînceperea activității parlamentului — în jurul datei de 14 ianuarie — la 17 ianuarie urmează să se întrunească consiliul național ’ al Partidului democrat- creștin. Cercurile politice acordă importantă acestui eveniment întrucît se prevede o nouă înfruntare a diferitelor curente din', cadrul democrației creștine privind problema desemnării unui nou secretar național al partidului. O pondere deosebită în orientarea vieții politice italiene o au și adunările regionale și provinciale ale federațiilor Partidului Comunist Italian în pregătirea Congresului al XII-lea al partidului ce se deschide la Bologna la 8 februarie.Marți după-amiază s-au deschis, Ia Palazzo del Congress! din Roma, lucrările celui de-al XI-lea congres al Partidului liberal. Importanța congresului constă în aceea că se încearcă elaborarea unei platforme care să nu excludă o eventuală „întîlnire" a liberalilor cu democrat-creștinii 
sau cu ansamblul coaliției tripartite de centru-stînga, în adoptarea unoi proiecte de lege în parlament.Viața politică italiană și-a luat astfel startul și zilele următoare pot aduce elemente interesante privind evoluția și perspectivele ei.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Președintele Libanului, Charles He- lou, a acceptat miercuri demisia guvernului prezidat de Abdallah Yafi — informează surse oficiale citate de agenția France Presse. Criza politică din Liban a intrat astfel într-o nouă etapă ; ea este considerată ca cea mai dificilă din ultimul deceniu.Președintele Libanului va începe consultările în vederea desemnării unei personalități politice care să formeze noul guvern.Intr-un interviu acordat săptă- mînalului egiptean „Akhor Saa“, primul ministru demisionat al Libanului, Abdallah Yafi, arată că pe teritoriul libanez nu există baze ale grupurilor înarmate ale organizațiilor palestiniene. Fostul premier libanez menționează, de asemenea, că țara sa sprijină și în prezent rezistența organizațiilor palestiniene și că această poziție rămîne neschimbată în pofida raidului aerian israelian asupra aeroportului de la Beirut. Totodată, Abdallah Yafi a adăugat că autoritățile libaneze au luat toate măsurile necesare pentru apărarea și asigurarea securității întregului teritoriu. Forțele armate libaneze au întărit apărarea regiunilor de frontieră din sud, iar comandamentele unităților din aceste regiuni au primit puteri depline pentru apărarea orașelor situate în apropierea frontierei.

țele iordaniene și israeliene au avut loc, în două rînduri, schimburi de focuri de mitraliere și artilerie, în regiunea podului Prințul Mohammed (Damya). Purtătorul de cuvînt a acuzat trupele israeliene de deschiderea focului El a adăugat că podul Prințul Mohammed a fost avariat de obuze israeliene, dar va putea fi reparat în scurt timpDe partea iordaniană nu s-au înregistrat victime.TEL-AVIV 8 (Agerpres) — După cum a declarat un purtător de cuvînt al armetei israeliene, forțele iordaniene au deschis marți foc de artilerie și mortiere asupra pozițiilor israeliene. Trupele israeliene au ripostat Purtătorul de cuvînt a adăugat că podul Damya de peste rîul Iordan a fost avariat în urma unei acțiuni de sabotaj iordaniene.

LONDRA 8 (Agerpres). — Primul ministru al Canadei, Pierre Elliot Trudeau, care se află în prezent la Londra, unde participă la conferința primilor miniștri ai țărilor Common- wealth-ului, a reafirmat marți posibilitatea ca țara sa să se retragă din N.A.T.O. Trudeau a subliniat în fața ziariștilor că o hotărîre cu privire la rolul viitor al Canadei în cadrul N.A.T.O. va fi luată probabil înaintea reuniunii de primăvară a țărilor membre ale Tratatului Nord- Atlantic, programată să se țină la Washington la mijlocul lunii aprilie.
întrebat de ziariști asupra perspec

tivelor unei retrageri a Canadei din 
N.A.T.O., premierul canadian a răs
puns : „Da, așa ceva este posibil". Trudeau a precizat că hotărirea în această problemă va fi luată în cadrul unei reexaminări a întregii politici externe a Canadei la care se procedează în prezent.Declarațiile făcute de premierul canadian au provocat o oarecare neli-

niște în cercurile oficiale britanice. După cum relatează ziarul „Daily Express", primul ministru al Angliei, Harold Wilson, și diferiți membri ai guvernului său exercită presiuni asupra lui Trudeau pentru să rămînă mai N.A.T.O. departe ca țara sa . membră a
★naționaldin Canada, Phil-al Parti-Organizatorul dului Comunist lis Clark, a declarat într-un articol publicat de ziarul „Canadian Tribune" că țara sa trebuie să facă uz de articolul din tratatul N.A.T.O. care prevede denunțarea acestuia și să se retragă din a- cest organism. Clark s-a referit în același timp la numeroasele cereri ale opiniei publice canadiene de retragere a țării din Blocul Atlanticului de nord. „în ultimii 20 de ani, scrie Clark, Canada a cheltuit, prin participarea ei la N.A.T.O., milioane de dolari, care ar fi putut fi folosiți pentru construirea de școli, locuințe și spitale". Clark adresează un apel tuturor canadienilor să-și intensifice acțiunile pentru retragerea Canadei din N.A.T.O.

AMMAN 8 (Agerpres) — Un purtător de cuvînt militar iordanian a anunțat că marți între for-
Președintele Frei propune:

Instituirea unui 
control asupra 

înarmărilor in țările 
latino-americaneSANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — La Santiago se consideră că diplomația chiliana intenționează să ridice problema încetării cursei înarmărilor în America Latină în fața Organizației Statelor Americane. Recent, președintele Eduardo Frei a propus convocarea unei conferințe la- tino-americane în problema instituirii unui control asupra înarmărilor, dai inițiativa sa nu a avut pînă în prezent decît un ecou limitat. Cu acel prilej, guvernul chilian și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu cursa înarmărilor în America de Sud, apreciind că declarația țărilor participante la ultima conferință interamericană la nivel înalt de la Punta del Este (Uruguay) — prin care ele se pronunțau împotriva intensificării înarmărilor — a rămas un act formal.

PARIS 8 (Agerpres). — Sub președinția generalului de Gaulle, miercuri s-a desfășurat la Paris ședința Consiliului de Miniștri al Franței. Cu acest prilej a fost dezbătută situația din Orientul Apropiat. Un raport în această problemă a fost prezentat de ministrul de externe Michel Debrâ.După încheierea ședinței, purtătorul de cuvînt al guvernului, Joel le Theule, a declarat, între altele, că prin interzicerea livrărilor de armament către Israel, Franța urmărește restrîngerea conflictului din Orientul Apropiat. In perspectivă, a spus el, politica franceză vizează instaurarea unei păci durabile în Orientul Apropiat, prin aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Pe de altă parte, Joel le Theule a declarat că guvernul francez dorește ca cele patru mari puteri să cadă de acord ca Consiliul de Securitate să adopte un plan de măsuri capabile să contribuie la a- plicarea în practică a rezoluției din noiembrie 1967.
NEW YORK — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a continuat marți întrevederile consacrate situației din Orientul Mijlociu El s-a întîlnit cu președintele Consiliului de Securitate, Max Jakobson (Finlanda), și cu reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Malik Nu au fost dezvăluite amănunte asupra acestor întîlniri. O comunicare a unui purtător de cuvînt al secretarului general precizează doar că a fost abordată problema Orientului Mijlociu.OSLO. — Gunnar Jarring, reprezentantul specia] al secretarului general al O.N U în Orientul Apropiat, a avut marți la Oslo convorbiri particulare cu Ralph Bunche, secretar general adjunct al. O.N.UReprezentantul special al Secretarului general al O.N.U a precizat că la mijlocul acestei luni va lua o hotărîre în legătură cu data înapoierii sale în Orientul Apropiat pentru a-și continua misiunea.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C. C.

AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 8 (Agerpres). — După cum relatează agenția C.T.K., la Praga a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Ținînd seama de poziția Biroului pentru conducerea activității de partid în regiunile cehe și a Comitetului Central al P.C. din Slovacia, Prezidiul a ajuns la concluzia unanimă de a recomanda Comitetului Central al partidului ca acesta să propună Comitetului Central al Frontului Național ca funcția de președinte al Adunării Federale să fie atribuită prof. Peter Colotka, ca reprezentant al poporului slovac. Pînă în prezent, Colotka a ocupat postul de vicepreședinte al guvernului federal. Prezidiul a reafirmat că Josef Smrkovski va continua să facă parte din conducerea superioară de partid. Totodată, Prezidiul a hotărît să recomande Comitetului Central ca J. Smrkovski să fie propus candidat pentru postul de

președinte al Camerei Populare Ș> de vicepreședinte al Adunării Federale. S-a hotărît, de asemenea, ca deputatul Consiliului Național Slovac, Delibor Hanes, să fie propus drept candidat din partea P.C.C. la funcția de președinte al Camerei Naționalităților.

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris au luat sfîrșit lucrările sesiunii Comisiei permanente mixte sovieto- franceze pentru colaborare tehnico- științifică și economică. Făcînd un bilanț al lucrărilor, Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., copreședinte al comisiei, a declarat că sesiunea marchează o nouă etapă în dezvoltarea colaborării dintre cele două țări. Faptul că Franța și U.R.S.S. urmăresc lărgirea legăturilor în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, a spus el. creează perspective bune și pentru colaborarea lor în domeniul. politic.Apreciind importanța sesiunii, Michel Debre, ministrul afacerilor externe al Franței, copreședintele francez al comisiei, a declarat că atît rezultatele lucrărilor comisiei cît și perspectivele dezvoltării în continuare a colaborării franco-sovietice sînt foarte promițătoare.Comunicatul cu privire la sesiunea de la Paris a Comisiei permanente mixte sovieto-franceze pentru colaborare tehnico-științifică și e- conomică consemnează că părțile au hotărît să înceapă în curînd tratative în vederea încheierii unui a- cord comercial pe următorii cinci ani. care urmează să ducă la o creștere de aproape două ori a schimburilor bilaterale de mărfuri. In cadrul acordului, părțile își vor concentra atenția asupra livrărilor de utilaje și de mari complexe industriale.Partea sovietică a declarat că intenționează ca în 1969 să achiziționeze suplimentar din Franța mărfuri de larg consum în valoare de 400 milioane franci.Comisia a subliniat necesitatea lărgirii colaborării în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății si. în a- cest scop, a fost încheiat uh a- cord de cooperare în problemele respective.Participant!! la sesiune- au subliniat perspectivele favorabile ale dezvoltării colaborării sovieto-franceze în cercetarea si folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, în problemele energiei atomice si. în primul rînd. în domeniul reactori- lor cu neutroni rapizi, fizicii e- nergiilor înalte și. desalinizării a- pei.Următoarea sesiune a comisiei permanente mixte urmează să aibă Ioc în toamna acestui an la Moscova.

transm ©

Ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, a declarat, referindu-se la discuțiile pentru normalizarea situației din Cipru, că „adoptarea principiului' autonomiei locale pentru comunitatea turcă de pe insulă, în cadrul unui stat unitar și independent, constituie în prezent un pas încurajator în direcția bunei desfășurări a negocierilor intercipriote".
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La sediul Națiunilor Unita a început semnarea Convenției cu privire la neprescrierea ’ - ■și a crimelor împotriva umanității. Documentul, adoptat de cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., stabilește, de asemenea, că pedepsirea acestor acte reprezintă un factor important pentru prevenirea crimelor, apărarea drepturilor omului și libertăților sale fundamentale.

Convenției cu pieri melor de război

Președintele R.S.F. luga- 
” ), l-aBrioni pe ministrul afacerilor externe al Re- i Arabe Unite, Mahmud Riad, ■a înmînat un mesaj din partea președintelui Nasser.
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BRAZILIA

Măsuri represive 
împotriva unor 

cotidieneRIO DE JANEIRO 8 (Agerpres).— Poliția federală braziliană, acționînd la ordinele comandantului primei regiuni militare din Rio de Janeiro, a sechestrat marți toate exemplarele ziarului de opoziție „Correio da Man- ha“. Acțiunea a avut loc la o zi după desființarea cenzurii instituite de autorități asupra ziarelor din Rio de Janeiro. S-a anunțat, de asemenea, că la Sao Paulo au fost sechestrate exemplarele ediției de luni a ziarului „O Tarde". După cum relatează agenția Associated Press, măsura luată împotriva ziarului „Correio da Manha" se datorează apariției unor articole critice la adresa guvernului brazilian, imediat după desființarea cenzurii. Totodată, s-a anunțat că poliția politică a arestat pe proprietarul ziarului „Correio da Manha" și pe doi directori, după ce a confiscat ultima ediție a acestui ziar. Cele trei persoane sînt acuzate de încălcarea legii privind securitatea națională.Pe de altă parte, la Rio de Janeiro s-a anunțat arestarea de către poliția braziliană a corespondentului la Rio de Janeiro al ziarului „Le Monde" și al agenției France Presse, Irineu Guimaraes.Ziarul brazilian „Diario de Noti- cias" anunță, la rîndul său, că este în curs de pregătire o nouă listă de aproximativ 100 de personalități politice care vor fi lipsite de drepturile politice. Citînd surse apropiate de guvern, ziarul scrie că persoanele care vor fi incluse pe această listă sînt acuzate de subversiune și corupție.

(Urmare din pag. I)cacao nu-i putea permite să cumpere decît 800 de metri de țesături sau 450 kilograme de ciment. Balanțele de plăți ale statelor africane sînt, de regulă, cronic deficitare. A- ceastă situație este o clară expresie a raporturilor economice inechitabile pe care țările africane le au cu marile monopoluri, cu statele imperialiste, raporturi bazate pe „dreptul" celui mai puternic de a jefui pe cei slabi.Rămînerea în urmă din punct de vedere economic a continentului african își găsește expresie în nivelul foarte redus al venitului pe locuitor, care este în medie de 100 dolari pe an. In unele țări, el nu depășește nici 50 de dolari, deoarece nivelul productivității muncii, în condițiile unei economii considerabil de rămase în urmă, asigură un volum infim al venitului național, adică de valoare nou creată.Studiind realitățile social-econo- mice de pe continentul negru, concluziile a numeroși economiști africani converg în a sublinia necesitatea stringentă a industrializării pentru a contribui Ia valorificarea resurselor naturale, a oferi de lucru la cît mai mulți oameni și a ajuta la creșterea standardului de viață. Cît de importantă este problema industrializării în actuala situație economică a Africii se poate deduce și din ultimele statistici ale O.N.U. : circa 80 la sută din resursele naturale și 90 la sută din mîna de lucru a continentului se află încă la periferia activității productive și nu pot fi mobilizate pentru nevoile dezvoltării economice.Această stare de lucruri cauzată de colonialism este astăzi agravată de politica monopolurilor imperialiste care, pentru a putea exploata în voie economia țărilor respective, avuția lor, nu au nici un motiv să sprijine industrializarea, modernizarea producției.Purtătorii de cuvînt ai neocolonia- lismului neagă necesitatea industrializării pretinzînd că promovarea a- griculturii și edificarea unei infrastructuri (prin care se înțelege construirea de șosele, căi ferate, porturi etc.) sînt elemente suficiente pentru ca economia Africii să devină viabilă. Fără îndoială, nici un
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greșului Trade-Union-urilor 
britanice s_a întrunit la Londra pentru a examina implicațiile unui nou proiect de lege guvernamental care prevede, în special, interzicerea de fapt a așa-numitelor greve „neoficiale". Acestea sînt grevele declarate fără aprobarea conducerii sindicatelor britanice. Ele au reprezentat aproape 90 la sută din toate grevele care au avut loc anul trecut în Marea Brita- nie.
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Prezidiul guvernul
ConsiliuluiPRAGA 8 (Agerpres). — In cadrul primei sesiuni a Național Ceh, care s-a deschis la 8 ianuarie la Praga, consiliului a desemnatRepublicii Socialiste Cehe. Președinte al guvernului a fost numit Stanislav Razi, iar Antonin Cer- vinka și Ladislav Adamec — vicepreședinți.

economist nu poate contesta importanta și necesitatea progresului în a- gricultură. Este unanim recunoscut că sectorul agricol constituie un factor principal al progresului economic. Practica a dovedit însă că agricultura, ea singură, nu poate duce la emanciparea economică a tinerelor state independente. Deși a- gricultura formează baza economiei Africii, țările de pe acest continent sînt nevoite să importe anual bunuri de consum curent. în cea mai mare parte produse alimentare în valoare de aproximativ 4 miliarde dolari. Â- ceasta reflectă tocmai lipsa unei baze

Prețul aurului a crescu* >

nnd, pentru dobîndirea unei reale suveranități economice față de marile monopoluri internaționale, ca și față de puterile imperialiste.Politica comercială a principalelor state capitaliste constrînge țările a- fricane să exporte numai ’ materii prime. în timp ce taxele vamale la materiile prime importate de statele avansate economicește nu sînt prea ridicate sau uneori nu există, la produsele supuse unei prelucrări cît de elementare sînt în permanentă creștere.Sînt cunoscute, totodată, acțiunile țărilor africane în vederea lărgirii

Țările africane slab dezvoltate
silii povara raportărilor 
economice i

tehnico-materiale capabile să sporească productivitatea muncii în sectorul agricol. Or, baza tehnică a agriculturii nu poate fi asigurată decît de industrie. Scopul teoriilor neoco- lonialiste care neagă necesitatea industrializării este de a determina țările africane să-și mențină structurile economice actuale, în care exportul materiilor prime joacă rolul cel mai important, pentru ca, în condițiile deteriorării continue a raportului de schimb, aceste state să ră- mînă dependente din punct de vedere economic de monopolurile internaționale.Pentru Africa, dezvoltarea Industriei are și importante semnificații social-politice, ea jucînd un rol esențial în crearea Dremiselor nentru întărirea independenței cucerite de cu-

colaborării pe plan regional pentru a stimula dezvoltarea economiei diferitelor state ale continentului. Formele multiple de cooperare e- conomică au o influență favorabilă crescîndă asupra sporirii schimburilor comerciale dintre țările continentului negru. Totuși, schimburile dintre țările africane reprezintă și azi doar 8 la sută din totalul comerțului exterior al continentului, iar în zona Africii tropicale acest indice coboară pînă Ia 4 la sută.Fără a nega sau minimaliza rolul și importanța factorilor internaționali sau regionali, se poate conchide din întreaga dezvoltare de pînă acum a economiei țărilor Africii că progresul economic al tinerelor state
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl
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africane. în actualele condiții, depinde în mod hotărît de eforturile proprii ale fiecărei țări, în vederea valorificării resurselor ■ interne materiale și umane. In cadrul dezbaterilor Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa s-a relevat nu o dată necesitatea înfăptuirii unor reforme de structură cum sînt reforma agrară, fiscală și a învăță- mîntului etc. Practica unor țări africane a dovedit, de asemenea, că un factor important în dezvoltarea e- conomică este sectorul de stat. Con- centrînd în mîinile sale o parte însemnată din resursele disponibile și distribuindu-le în ramurile-cheie, statul are posibilitatea să deschidă perspective favorabile în vederea schimbării structurii economice create în epoca colonială, cu alte cuvinte. în vederea industrializării și. implicit, a slăbirii dependentei față de acei factori externi care fac totul pentru a menține economia a- cestor țări într-un dezechilibru fundamental datorat caracterului său unilateral, orientat spre producția de materii prime agricole și minerale.Tocmai acest caracter unilateral economiei țărilor din Africa — ca a țărilor în curs de dezvoltaregeneral — este acela care permanentizează avantajele unilaterale ale țărilor occidentale dezvoltate în relațiile lor cu statele a căror economie a rămas în urmă. Pentru a lichida dezavantajele ce izvorăsc pentru ele din această situație, țările în curs de dezvoltare trebuie să beneficieze de avantajele unor relații economice internaționale bazate pe principii echitabile, pe egalitatea între parteneri, pe neamestecul altora în treburile lor interne, pe avantajul reciproc. Respectarea riguroasă a dreptului popoarelor respective de a fi stăpîne ale avuției lor naționale, de a exploata în folosul lor propriu bogățiile naturale ale tării, de a întreține relații comerciale avantajoase în condiții de suveranitate și independentă deplină constituie chezășia progresului popoarelor africane, a participării lor la progresul general al omenirii.
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„Apollo-9" va avea loc la

------ —i,uncia, cel mai ridicat preț din > opt luni.
28 februarie ora 16,00 
G.M.T., a anunțat Administrația națională a S.U.A. pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic. Cu acest prilej vor fi efectuate cîteva experiențe cu „Modulul lunar" care va transporta, în cursul unor expediții viitoare, doi astronauți pe Lună și îi va aduce înapoi pe nava cosmică care va rămîne pe o orbită circumlunară. Echipajul cabinei „Apollo-9“ va fi alcătuit din James M. McDivitt, David R. Scott — ambii colonei ai forțele aeriene — și Russell L. Schweickart, civil.

0 delegație a Confedera
ției industriilor britanice, condusă de directorul său general John Davies, va face o vizită în U.R.S.S. începînd de la 16 ianuarie a.c. în cursul tratativelor pe care delegația le va purta la Moscova urmează să fie examinate perspectivele comerțului anglo-sovietic și colaborării tehnico-științifice dintre cele două țări.

Expoziția de fotografii, 
„Peisaje și tipuri din Repu
blica Socialistă România" — organizată de Comitetul UNESCO pentru artă și educație din Japonia, sprijinit de Asociația de prietenie Ja- ponia-România și ambasada română, s-a deschis în clădirea „Mitsubishi Sky Ring" din Ginza, cartierul central al orașului Tokio.

Un autobuz al serviciilor 
de transport în comun din 
Cairo s-a prăbușii în Nil> în cartierul Ghezireh din capitala Egiptului. Din surse oficiale s-a anunțat ca aproximativ 50 de persoane au pierit în urma acestui accident.

Un nou medicament, caro 
stagnează dezvoltarea tu
morilor canceroase constatata la animale și în unele cazuri provoacă chiar dispariția lor totală, a fost descoperit de dr. Hilton Levy Lloyd Law și dr. Alan Rabson de Ia „Institutul național de boli infecțioase" și respectiv „Institutul cancerului" din S.U.A. Medicamentul, denumit „Poly Imc“, a fost experimentat cu succes și medicii speră ca el să poată fi utilizat și la oameni.

Pentru o vază orien
tală cumpărată în august cu 50 cenți, colecționarul Alan Martindale din orașul Niles, statul Michigan, a primit zilele trecute o ofertă de 63 000 de dolari. De la cumpărarea acesteia pe o sumă de nimic, ea a fost examinată de experți, care au stabilit că este o operă de artă chineză din secolul al 15-lea.
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