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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
Șl CONSILIILE POPULARE

PENTRU
SĂNĂTATEA

POPORULUI
acad. Aurel MOGA

ministrul sănătății

Marile realizări dobîndite în con
strucția socialismului au determinat 
transformări adînci în toate dome
niile vieții economice și sociale, ri- 
dicînd pe noi culmi potențialul mate
rial și spiritual al patriei noastre, 
bunăstarea generală a poporului. în 
cadrul politicii generale de ridicare 
continuă a nivelului de trai al cetă
țenilor, partidul și statul nostru a- 
cordă o atenție deosebită apărării să
nătății poporului.

„în anii construcției socialiste — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara Comitetului Central al 

, partidului din octombrie 1968 — pe 
măsura dezvoltării economiei, a ri
dicării nivelului general de viață, 
partidul, guvernul au luat o serie de 
măsuri care și-au spus din plin cu- 
vîntul, asigurînd îmbunătățirea sim
țitoare a ocrotirii sănătății popu
lației".

în ultimele două decenii, în țara 
noastră, ocrotirea sănătății a urmă
rit lichidarea situației sanitare grele 
moștenite de la regimul burghezo- 
moșieresc și asigurarea, pentru în
treaga populație, a unei asistențe me
dicale de tip socialist, larg accesibilă, 
de o calitate tot mai ridicată, punîn- 
du-se un accent deosebit pe activita
tea profilactică. De asemenea, ținînd 
seama de rolul propriu, important, al 
maselor largi populare în apărarea 
sănătății publice, o preocupare impor
tantă a constituit-o ridicarea nivelu
lui cultural-sanitar al populației 
antrenarea acesteia la acțiunile 
prevenire a îmbolnăvirilor.

Pentru traducerea treptată 
viață a acestor obiective, statul nos
tru a făcut eforturi deosebite în ve
derea creării unei baze materiale la 
nivel contemporan, alocîndu-se an 
de an, de la bugetul statului, sume 
din ce în ce mai importante pentru 
ocrotirea sănătății.• Dinamica cheltu
ielilor din bugetul statului marchea
ză. în perioada 1950—1968, o creștere 
de aproape 9 ori — de la 644.5 mi
lioane lei în anul 1950, la 6 miliarde 
147.6 milioane lei alocați în anul 
1969.

Și volumul investițiilor în sectorul 
sanitar a marcat, în perioada 
1950—1967, o dinamică puternic as
cendentă, reprezentînd, în cifre ab
solute, o creștere de aproape 5 ori. 
Corespunzător fondurilor alocate, au 
fost dezvoltate și modernizate unele 
unități sanitare existente, s-au con
struit noi unități moderne de mare 
capacitate, s-au înființat noi forma
țiuni sanitare de specialitate, a cres
cut continuu numărul personalului 
medico-sanitar, efectuîndu-se un vo
lum tot mai însemnat de prestațiuni

și 
de

în

medicale. Aceste acumulări cantitati
ve au determinat importante schim
bări calitative în ocrotirea sănătății 
populației.

Cîteva date comparative au darul 
de a plasticiza, a da mai multă 
expresivitate realizărilor dobîndite. 
Astfel, în momentul de față funcțio
nează, pentru asistența medicală ge
nerală a populației, circa 3 80J de 
circumscripții sanitare, din care a- 
proximativ 2 700 în comune, față de 
1 209 circumscripții sanitare în anul 
1938, din care 1017 în comune. Asis
tența medicală ambulatorie de spe
cialitate este asigurată prin 414 
policlinici, în timp ce în anul 
numărul lor total nu depășea 37. Nu
mai în perioada 1960—1968 au fost 
construite aproape 60 de policlinici 
noi, moderne. Este suficient să ară
tăm că policlinica de tip II (de felul 
celor construite la Giurgiu, Galați, 
Cîmpulung-Argeș) dispune de 28 de 
cabinete de consultații, precum și de 
laboratoare și cabinete de explorări 
funcționale necesare unei asistențe 
medicale moderne, iar policlinica de 
tip III (cum sînt cele de la Iași și 
sectorul 4 — București) dispune de 
65 cabinete medicale, avînd posibili
tatea să acorde circa 850 000 de con
sultații medicale anual.

în cadrul eforturilor făcute pentru 
dezvoltarea bazei materiale a cres
cut simțitor numărul de spitale 
și al paturilor de spital (fără a lua 
în considerare paturile din sanatorii, 
preventorii și alțe unități sanitare), 
îneît la ora actuală funcționează 618 
spitale cu peste 130 000 de paturi, față 
de 413 spitale cu 30 812 paturi exis
tente în 1938. Poate exista oare ter
men de comparație între spitalele cu 
40—80 de paturi, construite înaintea 
celui de-al doilea război mondial, 
care nu asigurau decît o asistență 
medicală generală, și spitalele mo
derne, capabile să rezolve cele mai 
dificile probleme ale asistentei me
dicale ? într-un răstimp de numai 
cîțiva ani s-au dat în funcțiune spi
tale cum sînt cele din Hunedoara 
(peste 700 paturi), Suceava (peste 600 
paturi), municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej (450 paturi) v..sînt în construcție, 
într-un stadiu tx Insat al lucrărilor, 
urmînd a fi date curînd în funcțiune, 
spitalele generale din Constanța 
(900 paturi), Slobozia (420 paturi) și 
spitalele de pediatrie Oradea (400 pa
turi) și Iași (400 paturi). De aseme
nea, se mai află în construcție spi
talele din Craiova (1 000 paturi), 
Baia Mare (900 paturi), Galați (1100 
paturi). în total, în actualul cin
cinal se prevede o creștere de

1938

(Continuare în pag. a Ii-a)
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0 sursă generoasă 
de inspirație
și creație artistică

Realitatea în conti
nuă -prefacere a Româ
niei socialiste este ma
gica oglindă care con
centrează în focarul ei 
energiile ___ .. _ _
lor care construiesc și 
muncesc, ale tuturor 
celor care — prin in
teligenta. talentul si 
efortul de zi cu zi — 
țin în contemporanei
tate fata întregii noas
tre țări. De la un an 
la altul, capacitățile 
creatoare ale poporu
lui nostru, năzuințele 
sale se materializează 
contribuind la uriașa 
si armonioasa dezvol
tare economică a pa
triei — expresie a po
liticii înțelepte a par
tidului nostru comu
nist.

Vizita pe care am 
făcut-o în primăvara 
anului trecut în Do- 
brogea. însoțind con
ducerea de partid si 
de stat, mi-a oferit fe
ricitul prilej de a cu
noaște. într-o perspec
tivă amplă și revela
toare. o parte a roa
delor acestei politici, 
de a-i cunoaște pe oa
menii care o înfăp-

tuturor ce-

de Ion BIȚAN

tulesc. de a înțelege 
mai bine — în mo
mentele acelei întâl
niri de lucru a condu
cătorilor tării cu po
porul — profunzimea 
schimbărilor interve
nite în existenta și în 
concepțiile slujitorilor 
construcției noastre 
socialiste.

Oprindu-ne îndelung 
în puternicele centre 
agricole si zootehnice 
de la Medgidia, Palas 
sau Comana. în sta
țiunea experimentală 
Murfatlar.. vizitând 
Șantierul naval din 
Constanta, importante
le obiective economi
ce din Tulcea sau șan
tierul noului pod pes
te Dunăre, ne-am sim
țit străbătuți de a- 
cel fior al istoriei 
care, identifieîndu-se 
cu ceea ce e mal pro
priu și mai esențial în 
toate aceste realități, 
a conferit parcă alte 
dimensiuni și destinu
lui nostru. Am avut 
sentimentul unei de
pline participări, sen
timent pe care l-am 
simțit multiplu proiec
tat în cugetul si ființa

fiecărui om întâlnit, 
parte și întreg totoda
tă în cadrul aceleiași 
depline armonii. Ali
mentată de același pă
mânt fecund, dar de 
un combustibil cu alte 
valențe — forța con
științei socialiste — 
viața satului contem
poran. infinit mai 
complexă decît în tre
cut. se află într-o 
continuă efervescență, 
cooperativizarea redi- 
mensionînd existența 
materială si spirituală 
a țărănimii. Cît de 
departe eram de ima
ginea idilică a satului 
românesc impusă cu 
zel într-un timp nu 
prea îndepărtat și cît 
de impresionantă era 
noua imagine care se 
desfășura în fața o- 
chilor noștri! întreg 
peisajul, ulițele pră
fuite. siluetele clădi
rilor albe pierdute în 
freamătul spatiilor 
verzi căpătaseră noi 
semnificații. Totul — 
dominat de activitatea 
febrilă a localnicilor
(Continuare 
în pag. a II-a)

Antidotul remedierilor
waflă la îndemână

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi 
dimineața, la Palatul Republicii, pe 
ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed Laraki.

La primire a luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

în cadrul convorbirii au fost 
discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, precum 
și unele probleme actuale ale si
tuației internaționale. Constatîn-

du-se cu satisfacție evoluția pozi
tivă a legăturilor bilaterale, a fost 
exprimată voința celor două țări 
de a întări legăturile de prietenie 
și cooperare multilaterală reciproc 
avantajoase. Totodată, a fost ex
primată dorința României și Ma
rocului de a-și aduce contribuția 
în continuare la cauza menținerii 
păcii și dezvoltării colaborării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul Marii Britanii
în cursul zilei de 23 ianuarie 

1969, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Regatului Unit al

Marii Britanii și Irlandei de Nord 
la București, Denis Seward Laskey, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare. (Cuvîntările rostite, în 
pag. a V-a).

LA C. S. HUNEDOARA:

In cadrul grupului 
de laminoare Peștiș de 
la Combinatul siderur
gic Hunedoara se con
struiesc noi hale teh
nologice de ajustaj. 
Ele vor avea o supra
față utilă de lucru de 
19 000 m.p. Servind li
niile de laminoare a- 
flate în funcțiune, noi
le hale vor crea posi-

bilitatea sporirii pro
ducției de laminate și 
îmbunătățirii calității 
ei. Zilele acestea la 
hala liniei de benzi 
și profile mijlocii, 
unde lucrările sînt 
mult avansate față de 
grafic, a început mon
tarea utilajelor.

Terminarea noilor o- 
biective siderurgice,

care vor fi dotate cu 
instalații și utilaje de 
înalt nivel tehnic, este 
prevăzută pentru acest 
in. Constructorii acor
dă o atenție deosebită 
reducerii 1 
de execuție, 
în acest 
eficiente 
lucru.

termenelor 
, folosind 

scop cele mai 
metode de

(Agerpres)

București al 
Executiv al 
municipiului 
joi seara, în

Comitetul municipal 
P.C.R. și Comitetul 
Consiliului popular al 
București au organizat, . 
sala Teatrului Uniunii Generale a 
Sindicatelor, o adunare jubiliară cu 
prilejul aniversării a 110 ani de la 
Unirea Moldovei cu Muntenia — 
eveniment de profundă rezonanță în 
istoria poporului nostru, care a îm
plinit visul de veacuri al românilor 
din cele două principate, deschizînd 
drumul spre făurirea României mo
derne.

în aplauzele asistentei, în prezi
diul adunării au luat loc tovarășii 
Emil Bodnaraș. Chivu Stoica. Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, Ște
fan Voitec, Dumitru Popa Dumitru 
Popescu, precum și tovarășii Anton 
Breitenhofer, Ludovic Takacs, mem
bri ai Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ion Ilies
cu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, Zaharia Stancu, pre-

ședințele Uniunii Scriitorilor, Jean 
Livescu. rectorul Universității Bucu
rești. Cicerone Gorunescu. director 
general al Uzinelor „23 August", 
Cornel Brejbeanu, maistru la Uzi
nele „Vulcan". Ioana Soare, munci
toare la Fabrica de confecții și tri
cotaje București, și Elena Batiște, 
studentă.

în sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni. oameni de știință și cul
tură. numeroși oameni 
din întreprinderile și 
Capitalei, ziariști.

Adunarea jubiliară_a 
să de tovarășul 
membru supleant al 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul gene
ral al Capitalei.

Despre însemnătatea marelui act 
istoric al Unirii a vorbit Pompiliu 
Macovei. membru al C.C. al P.C.R.,

ai muncii 
instituțiile

fost deschi- 
Dumitru Popa, 

Comitetului

președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol festiv. Ansambluri, or
chestre și artiști de frunte ai scene
lor bucureștene au interpretat cîn- 
tece și versuri închinate patriei și 
partidului, lucrări simfonice de com
pozitori români, jocuri populare din 
diferite părți ale țării. în final, coru
rile și colectivele de dansuri ale an
samblurilor Armatei, „Perinița" și 
„Ciocîrlia" au prezentat tabloul 
„Hora Unirii". Asistența a subliniat 
prin aplauze repetate evoluția inter- 
preților.

La sfîrșitul spectacolului artiștilor 
le-au fost oferite flori. (Agerpres)
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Cuvîntareci tovarașulul 
Pompiliu Macovei

Înalta condiție sociala
a corpului profesoral

Este un fapt binecunoscut 
că în tara noastră construc
țiile de locuințe cunosc o 
amploare fără precedent. 
Numeroase orașe ale tării 
își schimbă radical înfăți
șarea. adăugîndu-și cartie
re întregi de blocuri, 
adăugăm faptul că pe 
ta tării ca urmare a 
voltării economice au 
rut noi și noi orașe, 
dul 
statului, se mărește de la 
an la an cu numeroase lo
cuințe care se disting prin 
diversitate arhitecturală și 
un înalt grad de confort. 
Numai în perioada anilor 
1966—68 s-au dat în folo
sință peste 155 000 apar
tamente în care s-au mutat 
peste 500 000 de persoane.

în scrisorile pe care le 
primim la redacție găsim 
de cele mai multe ori cu
vinte de apreciere pentru

Să

apă- 
Fon- 

locatîv, patrimoniu al

muncitorii și personalul 
tehnic de pe numeroasele 
șantiere care imprimă ac
tivității lor un ritm în 
permanentă creștere, creînd 
astfel condiții ca. în fiecare

ferite defecțiuni: tencu
ieli și zugrăveli făcute de 
mîntuială ; apa se scurge 
prin pereți sau canaturile 
ferestrelor — îneît clădiri 
abia „recepționate" trebuie

și aceste ca-existe chiar 
zuri ?

„Vă scriem 
gîndu-vă să 
forurile în drept 
lează într-o scrisoare adre-

din nou. ru- 
interveniți la 

ape-

raid-anchetă pe șantiere de locuințe

an. zeci și zeci de mii de 
oameni ai muncii să se 
mute în locuințe noi și 
confortabile.

Articolul de față vizează 
însă o altă fațetă a lucru
rilor : „fisurile". ade
sea vizibile, în calitatea 
locuințelor. Ne referim la 
cazurile cînd noii locatari 
găsesc în apartamente di-

supuse unor reparații ur
gente.

Este vorba de o minorita
te de cazuri, de o propor
ție redusă în totalul numă
rului mare de locuințe 
predate an de an cetățeni
lor. din care cea mai mare 
parte satisfac întru totul 
pe locatari. Dar, de ce să

sată redacției locatarii blo
cului R 11, cartierul Ber- 
ceni-sud, din București. în 
clădirea noastră, apa se 
scurge prin plafoane la ul
timul etaj si Drin pereții 
placați cu cărămidă. Prin
tre altele, lipsesc guri de 
canal pentru scurgerea a- 
pelor meteorice și coperti
nele la balcoanele ultimu-

lui etaj..." Sesizarea locata
rilor este, cum ne-a con
firmat realitatea, îndreptă
țită. Nu este dificil să re
constituim momentul mu
tării în casă nouă, satisfac
ția cu care oamenii au in
trat în noile apartamente. 
Și deodată, noul locatar 
descoperă că, datorită unor 
neglijente — evitabile 
printr-o mai mare respon
sabilitate pentru calitatea 
lucrărilor — este pus în 
fata unor „mici neca
zuri" gospodărești, a că
ror perpetuare nu este de
loc încurajatoare.

Dacă datorită neglijen
tei, muncii în asalt, unor 
neajunsuri privind calita
tea materialelor este afec
tată calitatea finisajului

A. MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a)

în curînd se vor desfășura lucră
rile Conferinței Naționale a persona
lului didactic — moment de însem
nătate deosebită în viața întregii 
școli din țara noastră. Evenimentul 
succede unui șir întreg de măsuri 
vizind perfecționarea structurii și 
conținutului învățămîntului româ
nesc, îmbunătățirea condițiilor ac
tivității cadrelor didactice. Faptul că 
un obiectiv principal al dezbaterilor 
Conferinței îl va constitui Statutul 
oamenilor școlii, ne determină la 
unele rememorări și conturări pri
vind condiția cadrelor didactice ca 
educatori și cetățeni.

Profesia de dascăl a avut dintot- 
deauna multiple și complexe valen
țe, atît în sfera propriu-zisă a învă- 
țămîntului, a activității instructiv- 
educative școlare, cît și pe planul 
general al vieții sociale. Oamenii 
școlii au jucat un rol deosebit de 
important în istoria poporului nos
tru, numărîndu-se printre promoto
rii mișcărilor politice și sociale pro
gresiste — inclusiv ca militanți ac
tivi în rîndurile Partidului Comunist 
Român. în inima poporului, care l-a 
simțit întotdeauna alături de el, sluji
torul școlii s-a bucurat necontenit de 
cinstire. Cu toate acestea, condiția sa 
profesională, materială și socială nu 
s-a situat, în vechea orînduire, nici 
pe departe la nivelul înaltei misiuni 
umaniste ce revine profesorului și 
învățătorului. Oamenii școlii au avut 
de luptat cu lipsa de înțelegere a 
autorităților, cu mari greutăți și pri
vațiuni morale și materiale.

în România socialistă, învățămîn
tul, corpul profesoral au dobîndit o 
nouă condiție. Cele peste 200 000 de 
cadre didactice existente azi în 
întreaga tară — față de 55 217 cît 
reprezenta totalul cadrelor didactice

în anul școlar 1938/1939 — alcătuiesc 
cel mai numeros detașament al in
telectualității noastre, bucurîndu-se 
de o înaltă considerație din partea 
partidului și statului, a întregului 
popor. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Comitetul Cen
tral al partidului nostru, guvernul, 
dau o înaltă apreciere activității ca
drelor didactice, care aduc o contri
buție deosebit de valoroasă la edu
carea și formarea tinerei generații, 
la înarmarea ei cu cunoștințe de cul
tură generală, la educarea și forma
rea omului nou al societății noastre".

Politica consecventă de dezvolta
re a școlii, promovată de partid, 
așezarea învățămîntului pe baze mo
derne, fundamentarea lui pe învăță
tura marxist-leninistă asigură ridi
carea continuă a nivelului de cultu
ră și civilizație al întregului popor. 
Directivele C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului și Le
gea învățămîntului, intrată în vigoa
re în cursul acestui an școlar, ela
borate pe baza principiilor stabilite 
de Congresul al IX-lea și de Confe
rința Națională a partidului, genera
lizarea învățămîntului de 10 ani, 
perfecționările stabilite în desfășura
rea procesului instructiv-educativ 
pe toate treptele școlarității si-

tuează țara noastră între țările 
lumii cu un nivel avansat al 
instrucțiunii publice. Paralel cu 
măsurile privind perfecționarea 
învățămîntului și ca un factor esen
țial al traducerii lor în viață, parti
dul și statul nostru au urmărit con
secvent, printr-un ansamblu de mă
suri judicios concepute, ridicarea con
diției profesionale, sociale, materiale 
și morale a învățătorilor și profeso
rilor din învățămîntul de toate gra
dele.

Continuînd pe un plan superior tra
diția nobilă și generoasă a dascăli
lor înaintați, care prin activitatea lor 
au cinstit învățămîntul românesc, și 
avînd asigurate condițiile unei activi
tăți de înaltă eficiență socială, mem
brii corpului didactic din toate șco
lile — de la instituțiile de învățămînt 
preșcolar la universități și institute 
de învățămînt superior — s-au 
dicat cu trup și suflet misiunii 
Omul școlii noastre împletește,

Prof. Onița GLIGOR 
vicepreședinte al Uniunii 
sindicatelor din învâfâmînt 
și cultură

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă

de- 
lor.

în

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a transmis primului ministru al Belgiei, Gas
ton Eyskens, și familiei îndoliate o telegramă de condoleanțe, în legătură 
cu încetarea din viață a lui Joseph Merlot, vice-prim-ministru și ministru 
al afacerilor economice al Belgiei.
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IN iNTlMPINAREA
ALEGERILOR PENTRU

MAREA ADUNARE NAȚIONALA

Cuvîntarea tovarășului Pompiliu Macovei 
la adunarea jubiliară cu prilejul împlinirii 
a 110 ani de la Unirea Principatelor

Șl CONSILIILE POPULARE
Desemnări de candidați

V
Agendă electorală

în întreaga tară au continuat a- 
dunările cetățenești în cadrul că
rora oamenii muncii desemnează 
candidatii Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de deputati, 
care vor avea loc la 2 martie.

In ultimele zile, pentru Marea A- 
dunare Națională, forul suprem al 
puterii de stat, au fost desemnați 
drept candidați:

ÎN JUDEȚUL BIHOR: Elisabeta 
Moszorjak, muncitoare la Fabrica 
de încălțăminte „Crișul" din Ora
dea, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Oradea-est.

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA: vi
ceamiralul Grigore Marteș, în cir

Pasiune științifică, responsabilitate
cetățenească

Meritele biologului Rudolf Pâloc- 
say sînt unanim cunoscute atît în 
tară, cit și peste hotare. Stațiunea 
experimentală hortiviticolă din Cluj, 
al cărei director este încă de la în
ființare, s-a remarcat prin crearea 
unor noi soiuri de plante care îm
bogățesc grădinile tării noastre. Sub 
conducerea biologului Pălocsay, co
lectivul stațiunii din Cluj a obținut 
soiuri noi de pomi ale căror fructe 
prezintă calități gustative și un con
ținut bogat în vitamine. Unele soiuri 
de meri se extind în prezent pînă 
în zona montană.

Pasiunea principală a lui Rudolf 
Pălocsay au fost și rămîn florile, 
în serele și pe cîmpul experimental 
al stațiunii s-au obținut gladiole, 
trandafiri și garoafe în toate nuan
țele și culorile, care au cîștigat nu
meroase medalii la tîrguri și con
cursuri internaționale. Cu concursul 
stațiunii, s-au creat în jurul orașu
lui plantații de pomi și un impor
tant bazin legumicol, care contribuie 
Ia buna aprovizionare a populației.

Exemplu de dăruire și competență
în adunările cetățenești, cu prile

jul cărora sînt desemnați noi candi
dați ai Frontului Unității Socialiste 
în alegerile de la 2 martie, alegă
torii aprobă cu o unanimă satisfac
ție candidaturile unor actuali depu
tat! — oameni care și-au afirmat 
capacitățile de buni organizatori, ta
lentele de gospodari ai orașelor și 
satelor țării noastre, abnegația și de
votamentul puse in slujba binelui 
obștesc.

Numele inginerului agronom Du
mitru Asaftei a devenit cunoscut 
mai ales în ultimii ani de cînd lu
crează la cooperativa agricolă din 
comuna Nicolae Bălcescu. Sub di
recta lui îndrumare, coțreratorii au 
reușit să smulgă pămîii.mui an de 
an roade tot mai bogate. ■ să obțină 
venituri tot mai mari. Cităm doar 
cîteva cifre și fapte care se impun 
de la sine. Anul trecut cooperativa 
a înregistrat la capitolul venituri 
aproape 5 milioane lei. în ciuda u- 
nor condiții climatice neprielnice 
s-au obținut în medie cîte 2100 kg 
de grîu. 3 200 kg porumb boabe și 
20 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. 
Da inițiativa inginerului, cooperato
rii au irigat 200 ha de teren care au

(Urmare din pag. I)

7 800 paturi în spitale noi și crearea 
de aproape 40 de policlinici cuplate 
cu spitale nou construite sau în clă
diri independente.

Tot atît de elocvente sînt, cifrele 
care demonstrează grija partidului și 
Statului pentru ocrotirea sănă
tății mamei și copilului. Numă
rul paturilor pentru asistența co
pilului a crescut la circa 25 000 
(n prezent, față de numai 1350 
cîte aveam în anul 1938, iar al pa
turilor de asistență pentru femei (in
clusiv paturile pentru nou-născuți) 
Ia peste 33 000 față de 2100 în anul 
1938. Și nu putem să nu amintim de 
cele aproximativ 1 900 case de naș
tere de la sate, create în anii socia
lismului.

A sporit considerabil și numărul 
cadrelor de specialiști. în unitățile 
Sanitare lucrează 31 000 de medici față 
de 8 234 în anul 1938 și peste 90 000 
cadre medii și auxiliare sanitare, 
țață de 11 360 existente în același an. 
S-a ajuns astfel, în ansamblul pe 
iară, la o proporție din cele 
Inai favorabile : față de anul_ 1938. 
țind revenea un medic la 1895 lo
cuitori, în prezent revine un medic 
ia circa 640 locuitori, situîndu-ne, din 
iicest punct de vedere, înaintea unor 
țări ca Anglia, Franța, Iugoslavia, 
Polonia ele.

Dezvoltarea bazei materiale a 
ocrotirii sănătății a permis o creș
tere importantă a prestațiilor medi
cale pentru satisfacerea largă a soli
citărilor de asistență medicală ale 
populației și îmbunătățirea calita
tivă a acesteia. Astfel, numărul total 
de proceduri efectuate de persona
lul medico-sanitar s-a ridicat, în 
anul 1967, la 252 milioane, față de 
151,2 milioane în anul 1960. în pe

cumscripția electorală nr. 5 — Man
galia.

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ: Grîgore 
Lupeș, laminorist la Uzina de țevi 
din Roman, în circumscripția elec
torală nr. 11 — Sagna.

ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI : 
Academicianul Horla Hulubel, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gie nucleară, în circumscripția elec
torală nr. 31 — Ana Ipătescu ; Ni- 
colae Murguleț, președintele Consi
liului National al Cercetării Științi
fice, în circumscripția electorală 
nr. 22 — Giulești.

(Agerpres)

Cu ocazia depunerii candidaturii 
lui Rudolf Pălocsay în circumscripția 
electorală nr. 2 din cartierul Gheor- 
ghieni — Cluj numeroși alegători 
au menționat că rodnica activitate 
pe tărîm științific a biologului Pâ- 
locsay se împletește cu o muncă sîr- 
guincioasă pe tărîm obștesc. Deputat 
de-a lungul a trei legislaturi, pasio
natul cercetător s-a ocupat cu dăruire 
și de realizarea a numeroase acțiuni 
cu caracter edilitar. Iată crite
riile care au călăuzit pe alegători, 
atunci cînd au susținut cu deplină a- 
probare și căldură ca biologul Pă- 
locsay să candideze pentru a-matra 
oară în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. De astă 
dată candidatura a fost depusă în- 
tr-un cartier nou, ale cărui clădiri 
proaspăt construite atestă, ca și pros
pera stațiune horti-viticolă, ascensiu
nea continuă a orașelor noastre, pro
gresul multilateral pe care-1 străbate 
tara pe toate tărîmurile economiei, 
științei și vieții sociale.

Al. MUREȘAN

dat o recoltă de două ori mai mare 
față de terenurile neirigate.

Inginerul Dumitru Asaftei este cu
noscut nu numai ca un bun specia
list, ci și ca un bun gospodar, un 
vrednic activist pe tărîm obștesc — 
calități care au fost reliefate cu pri
lejul adunării cetățenești din cir
cumscripția electorală nr. 7 Răcă- 
ciuni. Prin perseverența sa a con
tribuit la finalizarea a numeroase 
lucrări cu caracter edilitar. „Ca 
deputat, tovarășul Asaftei ne-a re
prezentat cu cinste în forul suprem 
al tării — spunea unul din partici- 
panții la adunarea cetățenească. E 
un gospodar bun, priceput și inimos. 
Trebuie să menționăm printre altele 
că experiența sa de specialist în do
meniul agriculturii a fost împărtă
șită cooperatorilor din comunele ce 
apgrțin de circumscripția noastră 
electorală. Iată de ce reînnoim cu 
plăcere candidatura lui".

Adunarea a aprobat în unanimi
tate ca tovarășul Dumitru Asaftei 
să candideze pentru a doua oară în 
alegerile de deputati pentru Marea 
Adunare Națională.

Gh. BALTA

rioada 1950—1967, numărul de con
sultații și tratamente acordate 
populației a orescut de la 46,5 mili
oane la 117,4 milioane, reprezentând 
o creștere de aproape 3 ori. Eloc
vent este și faptul că a crescut con
siderabil numărul consultațiilor de 
specialitate : cele de cardiologie — 
de la 178 000 în 1960, la peste 500 000 
în 1967 ; cele de stomatologie — de 
la 7,4 milioane în 1960 la 16,4 mi

Pentru sănătatea poporului
lioane în 1967. Este important de re
marcat că un număr apreciabil de 
consultații și tratamente stomatolo
gice s-au efectuat Ia nivelul circum
scripțiilor sanitare din comune, nu
mărul lor crescînd de la 860 393 în 
anul 1960, la 2 273 440 în anul 1966.

O consecință firească a tuturor a- 
cestor eforturi și măsuri o constituie 
modificarea favorabilă a stării de să
nătate a populației în principalele 
sale aspecte. Dacă în anul 1948 în
registram circa 210 000 cazuri noi de 
malarie, din anul 1961 nu am mai 
înregistrat nici un caz de transmisie 
prin țînțari. în anul 1968, România 
a fost înscrisă în situațiile ofi
ciale publicate de Organizația 
Mondială a Sănătății printre ță
rile în care paludismul a fost 
eradicat. Au mai fost eradicate 
și alte boli ca febra recurentă și 
trahomul, iar unele boli infecțioase, 

în aceste zile, în orașele șl sa
tele tării, se desfășoară nume
roase manifestări consacrate ale
gerilor de deputati pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare. Continuă să aibă loc en
tuziaste adunări cetățenești în ca
drul cărora oamenii muncii desem
nează candidații Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de la 2 
martie.

In adunările care au avut loc pînă 
acum au fost desemnați 6 552 candi
dați pentru consiliile populare ju
dețene, 5 687 candidați pentru con
siliile populare municipale, 9 510 
candidați pentru consiliile populare 
orășenești, 104 939 candidați pentru 
consiliile populare comunale.

Paralel continuă înscrierile cetă
țenilor cu drept de vot în listele 
electorale. Au fost pînă acum în
scriși mai mult de 8 milioane de ce
tățeni.

în cadrul campaniei electorale 
sînt organizate, de asemenea, ample 
acțiuni cu caracter politico-educa- 
tiv menite să reliefeze realizările 
obținute în ultimii ani în dezvolta
rea economică și socială a comune

0 svsâ generoasă 
de inspirație
și creație artistica

(Urmare din pag. I)

— vorbea despre dem
nitatea umană, despre 
recuperarea omului și 
a idealurilor sale, des
pre transformările in
tervenite in realitățile 
economice ale satului 
românesc, in structura 
sa demografică, despre 
mutațiile din conștiin
ță țărănimii, despre 
noile relații dintre oa
meni. M-a impresionat 
în mod deosebit fisu
ra zootehnicianului Ti
mar, ca și realizările 
și experimentele efec
tuate de el în cadrul 
centrului zootehnic de 
la Palas. Este doar un 
exemplu din nenumă
ratele pe care le-aș 
putea da, exemplu 
semnificativ care însu
mează. sintetizînd. cele 
mai înalte caracteris
tici de abnegație și de
votament față de mun
că. Personalitatea a- 
cestui om m-a urmărit 
după aceea, și m-am 
străduit. dînd curs 
unui impuls interior, 
să o exprim într-una 
din lucrările mele.

Trăind retrospectiv 
momentele vizitei, îmi 
dau seama de marea 
răspundere care ne re
vine nouă, artiștilor, 
în surprinderea si ex
primarea conștiinței a- 
cestei mari mulțimi, a 
destinului ei. în con
turarea și cristalizarea

în esențe spirituale a 
cîștigurilor dobîndite 
prin dezvoltarea orîn
duirii noastre socialis
te. Dar făurirea unui 
umanism socialist con
temporan înseamnă 
continuarea tuturor 
tradițiilor spirituale 
frumoase, bune, con
structive ale poporului 
nostru. M-aș referi 
doar la un aspect al 
acestei tradiții, pe care 
l-am întâlnit în cursul 
vizitei, la valorile 
create de meșterii 
populari, valori care 
au rezistat înfruntând 
timpul cu acea îndă
rătnicie a lucrului fă
cut temeinic și cu mi
gală. Modelînd materia 
după cerințele naturii 
înconjurătoare, inter- 
pretînd-o conform pro
priei lor viziuni, acești 
meșteri au preluat 
motive de inspirație 
străbună care și-au 
perpetuat astfel exis
tența oferind un mi
nunat exemplu de con
tinuitate.

Referindu-mă la tra
diția noastră de artă, 
este un lucru bine cu
noscut faptul că în 
fiecare din perioadele 
ei importante, arta ro
mânească a fixat mo
mentele cele mai sem
nificative ale evoluției 
poporului nostru. Nouă, 
artiștilor contempo
rani, ne revine înda
torirea de cinste de a

cu gravitate și frecvență mare in 
trecut, ca difteria, tetanosul și po
liomielita, au fost reduse la apariții 
izolate. Mortalitatea generală s-a 
redus la jumătate, iar mortalitatea 
infantilă a scăzut de peste 3 ori 
față de anul 1938. în același tâmp, 
schimbările petrecute în condițiile 
de muncă și viată ale oamenilor 
muncii, creșterea continuă a nive
lului de trai material și cultura! si 

îmbunătățirea treptată a asistentei 
medicale au dus la conturarea unei 
noi structuri a morbidității — profi
laxia și tratarea bolilor cronice în 
vederea reducerii numărului celor 
suferinzi aflîndu-se permanent 
în atenția unităților medicale.

Ca urmare a măsurilor- legislative 
și social-economice adoptate în ul
timii ani, s-au obținut valori 
pozitive în ceea ce privește spo
rul natural al populației, în anii 
1967 și 1968 înregistrîndu-se un in
dice de 3 ori mai mare decît în 1966 
și cel mai ridicat din perioada de 
după 1930. A crescut continuu și 
durata medie de viață — de la 42 ani 
Cît era în 1932. la peste 68 ani. cifră 
care se apropie de nivelurile ridica
te din lume.

Concludente pentru progresele 
pe linie biologică ale poporului 
sînt și datele privind dezvolta

lor și orașelor tării, precum șl o- 
biectivele ce urmează a fi înfăptui
te în viitor.

★
în orașele și comunele din ju

dețul Alba, la căminele culturale și 
casele de cultură au fost prezen
tate peste 550 de expuneri și simpo
zioane. în județul Bihor, pe lingă 
cele peste 12 000 de fotomontaje di
fuzate deja, au mai fost editate și 
alte materiale de propagandă e- 
lectorală ca : pliante, ce ilus
trează dezvoltarea comerțului, a- 
sistenței sanitare etc., precum și 
afișe care mobilizează alegăto
rii la înfăptuirea cu succes a 
angajamentelor luate de județ. în 
aceste zile s-a mai tipărit o broșură 
monografică a județului.

în localități ca Cefa și Hidișel 
s-au organizat discuții între juriști 
orădeni și alegători locali pe tema 
profundului democratism al orîn- 
duirii noastre.

în comuna Sîntana de Mureș, a 
fost prezentat un amplu montaj li- 
terar-artistic intitulat: „La 2 mar
tie. cu toții la vot".

fi în centrul vieții po
porului' nbstru. de a 
cunoaște realizările și 
aspirațiile lui pentru 
ca lucrările noastre să 
transmită mai departe 
esența sa spirituală. 
Plantarea. în peisajul 
milenar a numeroase
lor fabrici și uzine, 
ale căror imense for
me de otel strălucesc 
în soare, peisajul care 
se modifică de la an 
la an după cerințele și 
necesitățile impuse de 
agricultura contempo
rană. omul și năzuin
țele sale, bogăția vie
ții sale lăuntrice, as
pirațiile și visele du
blate și înaripate de 
cele mai noi înfăp
tuiri. sînt tot atâtea 
subiecte pentru lucră
rile noastre, subiecte 
pe care le-am dori 
surprinse si exprima
te cit mai convingător, 
în toată plenitudinea 
tor. Realitatea actuală 
este un izvor de in
spirație. pe măsura 
generozității epocii 
noastre. Jn climatul 
propice dezvoltării ar
tei si a talentelor au
tentice. această reali
tate nouă si în conti
nuă transformare ofe
ră substanța acelor o- 
pere de artă capabile 
să constituie contribu
ții originale, vibrante 
la îmbogățirea tezau
rului de valori, al cul
turii românești.

rea tinerei generații. Astfel, înăl
țimea și greutatea medie a co
piilor și tinerilor de 4—18 ani de
pășește cu peste 1,2—7,7 cm și cu 
0,300—7,400 kg nivelul mediu din 
1950. S-a îmbunătățit simțitor dez
voltarea copiilor în primii ani de 
viată, nivelul statural și ponderal 
fiind în prezent mai mare cu 0,10— 
2,3 cm și. respectiv. 0,020'—0,550 kg 
în raport cu datele din 1957. Para

tei cu modificările pozitive ale dez
voltării corporale a crescut și ca
pacitatea de performante fizice și 
s-a accelerat procesul de maturizare 
fiziologică.

Modificările structurale calitative, 
intervenite în condițiile și stilul 
de muncă, în sistemul de viață al unor 
mari grupe de populație ca ur
mare a avîntului economiei, intro
ducerii pe scară tot mai largă a 
mecanizării și automatizării proce
selor de producție, chimizării agri
culturii, urbanizării, intensificării 
ritmului de viață etc. impun adapta
rea orientării și organizării ocrotirii 
sănătății la noile cerințe. Materialele 
prezentate și discutate, propunerile 
formulate și hotărîrile luate în ple
nara Comitetului Central în care s-au 
dezbătut aspectele perfecționării or
ganizării rețelei sanitare și îmbună
tățirii asistenței medicale stau Ia baza

Evocînd evenimentul istoric de im
portanță crucială in viața poporului 
român, vorbitorul a subliniat că 
Unirea, punînd bazele statului națio
nal român modern, a marcat punctul 
de plecare al procesului de dezvoltare 
politică unitară a națiunii noastre. 
Ea a accelerat progresul său econo
mic, social, cultural și științific, 
creînd premisele cuceririi indepen
denței și suveranității de stat a 
României.

Istoria a înscris în filele sale un 
lung șir de lupte grele pe care 
le-au dus de multe ori împreună 
moldovenii, muntenii și cu transil
vănenii. Unirea s-a plămădit ca un 
sentiment de frăție a oamenilor de 
pe aceste meleaguri în care creștea 
puternică și vie conștiința unității 
de origină, de limbă, de obiceiuri 
și năzuințe, care își înmulțeau și în
tăreau legăturile economice și cultu
rale.

Învingînd împotrivirea forțelor 
reacționare antiunioniste, din rîndul 
moșierimii și burgheziei autohtone, 
precum și piedicile externe, poporul 
a impus unirea Principatelor la 24 
ianuarie 1859 -- dată adînc încrus
tată în istoria României. Prin dubla 
alegere a domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, Unirea a reprezentat o 
încununare a îndelungatei lupte a 
poporului nostru, în condițiile istorice 
de la jumătatea secolului ai XIX-lea.

Evenimentul a avut un puternic 
ecou în rîndurlle populației din 
Transilvania, care a așteptat Cu și 
mai multă încredere ivirea momentu
lui favorabil pentru „a se uni cu 
Țara". Patrioții transilvăneni vedeau 
în Unirea Principatelor un prim pas 
pe calea unirii poporului român în- 
tr-un singur stat național.

Stînd la temelia statului nostru na
țional, unirea Moldovei și a Țării 
Românești a deschis o nouă etapă 
în dezvoltarea poporului nostru.

„Unirea Principatelor —- arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a repre
zentat actul care a pus bazele statului 
național român modern, Unirea, pre
cum și reformele eu caracter bur- 
ghezo-deniocratic care i-au urmat au 
creat condiții pentru accelerarea dez
voltării țării pe drumul capitalismu
lui. Etapa nouă în care intrase so
cietatea românească... impunea și mai 
stringent unirea Transilvanie? eu 
Rominia și cucerirea independenței 
de stat a întregului popor român".

La mai puțin de două decenii, po
porul nostru avea să-și cucerească, 
pe cîmpul de luptă, cu grele jertfe 
de sînge, independența față de Poarta 
otomană, ceea ce a contribuit la con
solidarea statului național.

Lupta pentru apărarea și afirma
rea ființei naționale a poporului ro
mân a căpătat însă un puternic și 
profund sens o dată cu dezvoltarea 
mișcării revoluționare a proletariatu
lui.

Peste patru decenii, de la dobîndi- 
rea independentei, lupta multisecu
lară a poporului român pentru fău
rirea statului național unitar a fost 
încununată prin unirea Transilvaniei 
cu România, act cu o profundă sem
nificație istorică, de la înfăptuirea că
ruia poporul nostru a sărbătorit re
cent împlinirea unei jumătăți de se
col. Ea a creat cadrul statal al dez
voltării moderne a țării, exercitînd o 
înrîurire pozitivă asupra întregii sale 
evoluții ulterioare. Cu toate acestea, 
România a continuat să se mențină Ia 
un nivel înapoiat din punct de ve
dere economic, rămînînd o țară cu un 
caracter preponderent agrar și cu un 
nivel de viață scăzut.

Pe treptele dezvoltării sale, istoria 
zbuciumatelor lupte ale poporului 
pentru libertate socială și națională 
— a spus în continuare vorbitorul — 
avea să încredințeze clasei muncitoa
re, Partidului Comunist Român, rolul 
de înfăptuitor consecvent al nobile
lor idealuri de viață, de libertate și 
de dreptate socială ale poporului.

Cei 25 .de ani, care au trecut de 
la eliberarea României de sub jugul 
fascist, au schimbat din temelii în
fățișarea țării, ducînd la rezolvarea 
marilor probleme social-economice., 
posibilă numai în cadrul societății 
socialiste. în acest sfert de veac, 
sub conducerea partidului comunist, 
poporul român a înlăturat pentru tot
deauna jugul dominației imperialiste, 
și-a cîștigat deplina independență de 
stat, făurindu-șl în mod liber viața 
sa nouă. Socialismul a repurtat vic
toria deplină și definitivă atît la o- 
rașe, cît și la sate, România nutnărîn- 

unor măsuri de o deosebită impor
tanță pentru ridicarea acestei asis
tențe la un nivel superior, care pre
supun, fără îndoială, creșterea consi
derabilă a responsabilității întregu
lui corp medico-sanitar din țara 
noastră.

Statul nostru va asigura, în conti
nuare. dezvoltarea bazei materiale 
a ocrotirii sănătății; va crește și în 
viitor numărul cadrelor medicale și 
sanitare medii și auxiliare. Iuîij- 
du-se totodată noi măsuri pentru re
medierea inegalităților în repartiția 
lor teritorială. Concomitent, dezvol
tarea industriei noastre de medica
mente și a celei pentru utilaje, a- 
paratură și instrumentar medical va 
crea unităților sanitare condiții pen
tru a face față tot mai bine exigențe
lor sporite în îngrijirea bol
navilor.

Ținînd seama de faptul că măsu
rile tehnice și organizatorice au un 
rol important în îmbunătățirea în 
continuare a asistentei medicale a 
populației, Ministerul Sănătății, cu 
sprijinul larg al oamenilor de știin
ță, al specialiștilor cu înaltă califi
care și al unor cadre cu_ bogată ex
periență de teren, are în curs de 
realizare noi prevederi privind dez
voltarea largă a muncii profilactice 
— deoarece sarcina de bază a medi
cinii moderne trebuie să fie preocu
parea pentru supravegherea medi
cală a omului sănătos — îmbunătăți
rea organizării și funcționării spita
lului unificat, dezvoltarea asistenței 
ambulatorii de specialitate și a ac
cesibilității la această asistență, în
tărirea disciplinei, a responsabilită
ții și eticii medicale, care vor de
termina ridicarea asistentei medi
cale a populației din tara noastră la 
nivelul corespunzător sarcinilor 
mari ce-i revin. 

du-se asăzi printre statele cu cea 
mai avansată orînduire socială și po
litică. Forțele de producție ale țării 
au înregistrat o creștere considera
bilă, iar știința, cultura, arta, învă- 
țămîntul au cunoscut o puternică 
înflorire.

Ilustrînd apoi succesele istorice ale 
poporului român în rezolvarea celor 
mai arzătoare năzuințe ale sale, 
vorbitorul a spus :

în climatul de efervescență crea
toare, datorat participării însuflețite 
a muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, climat imprimat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului, țara noastră 
a cunoscut un amplu proces de 
perfecționare multilaterală a vieții e- 
conomice și sociale. Prin complexul 
unitar de măsuri stabilite de partid 
în vederea perfecționării conducerii 
și planificării economiei naționale, 
îmbunătățirii organizării producției și 
a muncii, dezvoltării și adîncirii de
mocrației, promovării ferme a prin
cipiilor de echitate și justiție so
cială, întăririi orînduirii noastre so
cialiste s-a dat un puternic impuls 
inițiativei și energiei creatoare a oa
menilor muncii, participării lor la 
conducerea treburilor de Stat și 
obștești.

în cadrul acestui proces se mani
festă tot mai puternic rolul condu
cător al clasei muncitoare, se dez
voltă alianța muncitorească-țărăneas- 
că, unitatea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a tuturor celor ce 
muncesc, indiferent de naționalitate.

Rezultat al profundelor transfor
mări revoluționare petrecute în peri
oada construcției socialiste, unitatea 
social-politică a poporului își găsește 
expresia în crearea Frontului Unității 
Socialiste.

Campania electorală ce se desfă
șoară în toată țara pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare — 
manifestare elocventă a democrației 
orînduirii noastre — este prilejul unui 
bogat bilanț de realizări. Viața, prac
tica socială au confirmat justețea 
politicii marxist-leniniste a Partidu
lui Comunist Român, caracterul ști
ințific, realist al programului său de 
făurire a noii societăți în patria 
noastră.

Pe acest fundal se profilează și mai 
clar rolul națiunii și statului ca bază 
a dezvoltării societății socialiste. în 
trecut, națiunea era măcinată de 
contradicții antagonice, expresie a 
claselor angajate în luptă. Astăzi, 
desființarea exploatării omului de 
către om cimentează unitatea na
țiunii noastre socialiste, a cărei dez
voltare corespunde intereselor o- 
biective ale vieții sociale, indepen
denței și suveranității statului, ca 
și intereselor internaționalismului 
socialist, solidarității internaționale a 
oamenilor muncii.

Mobilizînd forțele poporului român 
pentru înfăptuirea obiectivelor edi
ficării noii societăți, partidul nbstru 
desfășoară în același timp o intensă 
activitate pe arena internațională, 
între politica internă și politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
există o deplină concordanță, o uni
tate dialectică ce reflectă grija și 
responsabilitatea cu care își înde
plinește Partidul Comunist Român 
atît îndatoririle naționale, cît și pe 
cele internaționale.

Poporul nostru pornește de la 
convingerea că relațiile de strînsă 
prietenie și alianță cu toate sta
tele socialiste de care România 
este legată prin comunitatea orîn
duirii sociale, prin țelurile funda
mentale ale construirii socialismului 
și comunismului, prin ideologia co
mună marxist-leninistă, corespund 
intereselor sale vitale, ca și ale tu
turor țărilor socialiste, cauzei gene
rate a socialismului și păcii în lume, 
în acest spirit, partidul și statul 
nostru situează în centrul politicii 
externe dezvoltarea prieteniei, co
laborării și alianței cu toate țările

Spectacol literar muzical
Comitetul municipal București al 

U.T.C., în colaborare cu Universita
tea populară au organizat, joi seara, 
la Ateneul Român, un spectacol li- 
terar-muzical omagial prilejuit de 
împlinirea a 110 ani de la Unirea 
Principatelor Române.

în interpretarea corului Filarmo
nicii de stat „George Enescu" și a 
actorilor Teatrului Național „Ion 
Luca Caragiale" au răsunat, sub cu
pola Ateneului, cîntecele si versu

Alte manifestări in țară
în întreaga tară, la orașe ca și la 

sate, aniversarea Unirii Principate
lor Române a prilejuit numeroase 
manifestări.

în Capitală, la Casa de cultură s 
sectorului 2, la Casa Centrală a Ar
matei și la Uzinele „Vulcan" au fost 
organizate simpozioane avînd ca 
temă Unirea Principatelor. La Uzina 
„Danubiana" și la Liceul nr. 10 s-a 
ținut expunerea „110 ani de la Uni
rea Moldovei cu Muntenia, etapă 
importantă în formarea statului 
modern român".

Manifestări închinate acestui eve
niment au mai avut loc Ia cluburi 
din întreprinderi, case de cultură 
ale tineretului, căminele culturale 
din comunele subordonate Capitalei.

în sala Filarmonicii Oltenia din 
Craiova a avut loc simpozionul „110 
ani de la Unirea Principatelor Ro
mâne". O manifestare similară s-a 
desfășurat la Centrul de cercetări 
al Academiei din Craiova. La 
căminele culturale si bibliotecile 
din județ au avut loc expuneri, 
concursuri și alte manifestări în
chinate acestui eveniment. O se
siune de comunicări științifice 
Ia care au luat parte cadre didac
tice universitare, istorici, cercetă
tori, a găzduit Biblioteca cen
trală universitară din Cluj. Cu 
acest prilej au prezentat comunicări 

socialiste, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list, a respectării independenței, su
veranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și avanta
jului reciproc, militează pentru con
tinua întărire a sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste ți 
muncitorești internaționale.

în același timp, călăuzindu-se după 
interesele supreme ale păcii, Ro
mânia acționează pentru extinderea 
colaborării cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor social-politică.

Ca țară care a dat nenumărate 
jertfe pentru cucerirea și apărarea 
independenței ei naționale, România 
se pronunță cu fermitate pentru res
pectarea dreptului popoarelor de a 
se dezvolta de sine stătător, de a-și 
alege nestingherit calea evoluției so- 
cial-politice, de a-și organiza viața 
potrivit năzuințelor lor, împotriva 
politicii agresive a cercurilor impe
rialiste, a politicii de dictat, de co
tropire și anexiune, de amestec de 
orice fel în treburile interne ale 
altor popoare. Țara noastră militează 
pentru eliminarea surselor de în
cordare între state, pentru realizarea 
securității și a unui climat de în
credere în lume, pentru întărirea 
securității europene, pentru stin
gerea focarelor de război din Viet
nam, Orientul Apropiat și din alte 
zone ale globului, pentru promo
varea unor măsuri care să în
lăture pericolul atomic, să asi
gure pacea mondială. Consec
venți principiilor noastre de po
litică externă, considerăm că re
zolvarea problemelor litigioase nu 
poate avea loc pe calea zăngănitu- 
lui de arme, a politicii de forță — 
așa cum vor cercurile imperialiste 
— ci prin tratative, promovînd înțe
legerea și respectarea intereselor re
ciproce. în această ordine de idei, 
țara noastră se pronunță pentru des
ființarea blocurilor militare, pentru 
lichidarea bazelor și retragerea tru
pelor de pe teritoriile altor state. Ca 
stat socialist și ca membră a Orgar 
nizației Națiunilor Unite, ea își va 
aduce și în viitor contribuția activă 
la soluționarea pozitivă a marilor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea în prezent, în interesul 
păcii și securității popoarelor.

Sărbătorirea împlinirii a 110 ani 
de la Unirea Principatelor Române, 
evocarea solemnă a trecutului de 
luptă pentru unitatea poporului nos
tru, pentru progresul societății ro
mânești, constituie pentru întregul 
nostru popor un prilej de adîncă 
mindrie patriotică, un imbold pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
ridicării României pe noi trepte, me
reu mai înalte, de progres și civili
zație. Dovezi pilduitoare ale acestui 
drum pe care-1 urmăm neabătut sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân sînt întrecerea pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor planu
lui pe 1969, an hotărîtor al cincina
lului, angajamentele însuflețitoare 
asumate de colectivele de oameni ai 
muncii de pe tot cuprinsul țării, în 
întâmpinarea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării țării și a celui 
de-al X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, abnegația cu care 
muncesc pentru traducerea în viață 
a programului desăvîrșirii construc
ției socialiste, a înfloririi vieții ma
teriale și spirituale a patriei noastre. 
Pentru partidul nostru, pentru toți 
oamenii muncii din România, pentru 
tineretul zilelor noastre — a încheiat 
vorbitorul — nu există datorie mai 
sfîntă decît aceea de a ține nestinsă 
flacăra luminoasă a progresului, a 
independenței și suveranității patriei, 
de a-și consacra toate forțele trium
fului cetei mai drepte și mai înain
tate orînduiri sociale — orînduirea 
comunistă, pentru care trebuie să nu 
precupețim nimic din ceea ce bra
țele, mintea și inima noastră pot să 
producă, căci ele produc pentru feri
cirea noastră și a urmașilor noștri.

rile patriotice inspirate de lupta po- 
porului nostru pentru unitate națio
nală, bucuria și avîntul cu care își 
construiește astăzi o viată liberă și 
fericită.

Spectacolul a fost, precedat de cu- 
vîntui acad. Andrei Oțetea, care a 
evocat în cuvinte calde însemnăta
tea actului Unirii, înscris ca o pa
gină luminoasă în istoria poporului 
român.

(Agerpres)

prof. dr. docent Ștefan Pascu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității „Babeș-Bolyai", 
cont', univ. Camil Mureșan, decanul 
Facultății de istorie-filozofie, prof, 
univ. Cselenyi Bela, prof. dr. docent. 
Vladimir Hanga, decanul Facultății 
de drept, și cont, univ. Dumitru 
Pop. decanul Facultății de filologie. 
Un alt simpozion pe această temă 
a avut loc la Casa de cultură a stu
denților din Cluj.

Facultatea de istorie-geografie a 
Universității timișorene și filiala lo
cală a Societății de științe istorice 
au organizat în aula Universității 
din Timișoara simpozionul „Unirea 
Principatelor — 24 ianuarie 1859".

La Iași, în aula filialei Academiei, 
academicieni, cadre didactice. . cer
cetători și alti oameni de cultură și 
știință au participat la un simpozion 
consacrat aceleiași aniversări. L3 
cluburile întreprinderilor, casele de 
cultură și căminele culturale din ju
dețele Iași, Galați, Vaslui, Mureș, 
Brăila au avut loc expuneri. în alte 
localități, printre care Deva. Orăș- 
tie. Brașov, au fost organizate me
dalioane cinematografice, standuri 
și expoziții de cărți, montaje lite- 
rar-muzicale și alte manifestări cul- 
tural-artistice consacrate aniversări! 
Unirii Principatelor Române.

(Agerpres)
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AGRICOLĂși a muncii in întreprinderi brăilene

5

ÎN ASIMILARE

Tipuri

de mașini 
unelte

LA ORA CONFRUNTĂRII

CU PRACTICA
Organizarea rațională, 

după criterii științifice a 
producției și a muncii, este 
o acțiune de continuă ac
tualitate, ca o 
a valorificării 
re a resurselor materia
le și umane din fiecare 
unitate industrială. Ea 
constituie, totodată, o cale 
sigură a realizării sarcini
lor de plan pe anul în curs, 
cînd — după cum se știe 
— o parte însemnată din 
sporul de producție ur
mează să fie obținut prin 
concretizarea în practică a 
măsurilor de perfecționare 
a conducerii și organizării 
producției și a muncii. Ca 
atare, consecințele pozitive 
ale vastei acțiuni declan
șată cu doi ani în urmă, 
din inițiativa partidului, își 
reliefează importanța pe 
măsură ce se adîncesc și 
se finalizează fiecare din
tre studiile efectuate, pe 
măsură ce se întăresc e- 
forturile de ridicare ne
contenită a nivelului între
gii activități economice și 
se consolidează rezultatele 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan de către fiecare 
întreprindere.

Am urmărit aceste ches
tiuni — cu accent pe re
zervele ce pot fi puse în 
valoare în acțiunea de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii — în 
cîteva unități industriale 
din județul Brăila. Ca și în 
alte unități, aici au fost e- 
laborate ample studii, 
s-au stabilit măsuri efici
ente privind îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, 
a organizării și aprovizio
nării locurilor de muncă, 
precum și folosirea cît maî 
productivă, completă a 
timpului de lucru.

— în economia județului 
nostru — ne-a relatat tov. 
ing. Cristian Colonati, di
rectorul cabinetului jude
țean de organizare științi
fică a 
muncii — efectele măsuri
lor de așezare pe baze noi, 
moderne, a activității pro
ductive s-au ridicat la ni
vele peste așteptări. Anul 
trecut, la un moment dat, 
realizarea planului în in
dustria județului se afla 
sub semnul incertitudinii. 
Impasul a fost depășit, pînă 
la urmă, și aceasta datorită 
seriozității cu care au fost 
aplicate măsurile de recu
perare a restanțelor pe an
samblul industriei brăilene. 
de către colectivele unor 
întreprinderi, cum sînt 
„Progresul", Combinatul de 
celuloză și hîrtie, Fabrica 
de confecții, Șantierul na
val. Avînd o pondere ho- 
tărîtoare în industria jude
țului, aceste colective s-au. 
atrăduit să obțină sporuri 
de producție peste preve
derile stabilite și, în a- 
cest fel, sarcinile de plan 
pe total au putut fi reali
zate și chiar depășite.

— Deci, notele se îm
part : o notă bună colecti
velor amintite și alta proas
tă celor care au făcut ca 
rezultatele pozitive, con
semnate într-un grup de 
unități, să fie în mare mă
sură anulate de nerealiza- 
rea propriilor sarcini de 
plan. Ce ar trebui între
prins pentru ca în noul an 
să se evite repetarea nea
junsurilor semnalate pînă 
acum ?

— în noul an urmează să 
se obțină o creștere cu 11 
Ia sută a producției indus
triale a județului. Realiza
rea acestei sarcini cantita
tive. a celor calitative și 
financiare, precum și a an-

Zgajamentelor luate în în
trecerea socialistă implică 
întărirea acțiunii de orga
nizare științifică a produc
ției și a muncii în toate 
întreprinderile și axarea ei 
pe descoperirea și valorifi
carea neîntîrziată a măsu
rilor capabile să sporească 
randamentul producției și 
al muncii. Practica a arătat 
că numai acolo unde comi
tetele de direcție acordă o 
maximă atenție perfecțio
nării continue a organiză
rii producției și a muncii, 
unde există un cadru pre
cis de oDligații și responsa
bilități în finalizarea fie
cărui studiu, rezultatele pot 
să atingă efectele sconta
te. în plus, vreau să preci
zez că în fundamentarea 
cifrelor de plan în multe 
întreprinderi s-a avut în 
vedere eficienta studiilor 
de organizare științifică a 
producției și a muncii. Ră- 
mîne, deci, ca comitetele

condiție 
superioa-

producției și a

de direcție să urmărească 
îndeaproape desfășurarea 
în bune condiții a acestei 
acțiuni, să nu admită nici 
cea mai mică reținere sau 
tărăgănare în aplicarea 
măsurilor preconizate.

Iată-ne, la fața locului, 
în întreprinderi — cu sco
pul de a investiga și ana
liza, cu ajutorul specialiști
lor „planul de intenții" ce 
urmează să capete girul 
confirmării în acțiunea de 
organizare științifică a 
producției și a muncii. Am 
adresat, așadar, cîtorva 
cadre de conducere din a- 
ceste întreprinderi întreba
rea : ce rezerve veți fruc
tifica în acest an, prin fi
nalizarea studiilor 
ganizare științifică 
ducției și a muncii ?

Din relatările 
Constantin Barbacaru, 
cretarul comitetului 
partid de la Combi- 

. natul de celuloză și hîrtie, 
am aflat că, în acest an, 
serviciul de organizare 
științifică a producției și a 
muncii a elaborat un pro
gram amănunțit de studii 
și măsuri cu termene și 
responsabilități precise, 
prin materializarea cărora 
vor fi puse în valoare re
zerve de sporire a produc
ției de cîteva milioane de 
lei. Se cuvine să amintim 
că la această unitate s-a 
creat o tradiție a rezulta
telor pozitive, s-a acumu
lat o experiență valoroasă.

După calculele pre
liminate în anul care a în
ceput, rezultă că vor fi 
puse în valoare rezerve de 
sporire a capacităților de 
producție cu cel puțin 7 
milioane de lei. Finalizarea 
Ia timp și în bune condiții 
a tuturor măsurilor de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii a deve
nit un imperativ al între
gii activități a acestui com
binat și, nu întîmplător, 
1969 este primul an în care 
unitatea brăileană va lu
cra cu beneficii.

Ne-am notat și alte sec
vențe — la Combinatul de 
fibre artificiale.

— Anul trecut am contat 
pe o eficiență foarte ridi
cată în organizarea supe
rioară a producției și a 
muncii — ne-a informat 
tov. Rodica Bumbu, șef ad
junct al serviciului de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii. Era 
vorba de 57 milioane de lei 
spor de producție. Din pă
cate, nici măcar a treia 
parte din ceea ce am pre
văzut nu s-a realizat, de
oarece nu au fost finali
zate decît puține măsuri, 
în acest an ne axăm în
treaga acțiune pe organi
zarea activității de con
ducere. Studii care să vi
zeze creșterea producției 
nu vom mai întocmi...

Simpla trecere în revistă 
a rezultatelor obținute în 
unele întreprinderi brăilene 
și â celor prevăzute a fi 
realizate în acest an, prin 
aplicarea în practică a stu
diilor de organizare știin
țifică a producției și a 
muncii, reliefează deci două 
tendințe contradictorii. Pe 
de o parte, se constată o 
desfășurare permanentă a 
acțiunii, fără momente de 
relaxare și într-o continuă 
febră a căutărilor și, pe de 
altă parte, o doză marc de 
inconsecvență în finaliza
rea propriilor măsuri sta
bilite. în unele din aceste 
întreprinderi am văzut 
planuri de măsuri întoc
mite cu grijă, dar nedefi
nitivate nici măcar teore
tic. Ce eficiență vor avea 
ele nu am putut afla nici 
măcar cu aproximație, iar 
termenele stabilite pentru 
finalizare nu mai interesau 
pe nimeni, uneori nici chiar 
pe cei care răspund direct 
de un studiu sau altul.

Ne oprim, de pildă, la 
C.I.L. Brăila. întrucît cu
noaștem intențiile acestui 
colectiv pe anul în curs : 
realizarea 
producție 
lei, prin 
măsuri de 
țifică a producției și 
muncii. Există însă o ga
ranție a realizării lui ? 
Judecind după convingerea 
cu care ne-a vorbit direc
torul combinatului, se pare 
că există o asemenea ga
ranție. Dar. după modul 
de desfășurare a acțiunii în 
anul care abia s-a încheiat. 
nu. în 1958, din cele 9 stu
dii ce urmăreau organiza-, 
rea judicioasă a producției 
nu s-au aplicat decît trei.

de or- 
a pro

tov. 
se- 
de

unui spor de 
de 2,5 milioane 
aplicarea unor 
organizare știin- 

a

Cit privește relatarea șe
fului adjunct al serviciului 
de organizare științifică a 
producției și a muncii de 
la C.F.A. Brăila, că în a- 
cest an nu se vor mai ela
bora studii de creștere a 
producției, această poziție 
este cel puțin bizară. Se 
știe că, de la intrarea în 
funcțiune, combinatul res
pectiv nu a reușit să de
pășească impasul în pri
vința realizării sarcinilor 
de plan. Defecțiunile teh
nice suprapuse peste cadrul 
organizatoric defectuos și 
calificarea necorespunză
toare a unor muncitori au 
făcut ca lichidarea situației 
critice să fie amînată. Și 
aceasta și din cauză că din 
cele 28 de studii întocmite 
anul trecut — toate axate 
pe organizarea producției 
— s-au aplicat, pînă la 
urmă, doar 8. în asemenea 
condiții este stringent ne
cesar să se întărească pre
ocuparea pentru a aplica 
neîntîrziat celelalte 20 de 
studii, pentru a se iden
tifica. în continuare, noi 
posibilități de sporire a

producției șl productivită
ții muncii, de îmbunătă
țire a situației financiare 
a combinatului. E bine, de
sigur, că la C.F.A. sînt 
dezbătute probleme cu un 
pronunțat caracter teore
tic. Nimeni nu poate mini
maliza importanta studiilor 
de organizare a conducerii, 
dar este necesar să se înțe
leagă că ele trebuie aplicate 
operativ, vizîndu-se urmă
toarele : ce spor de produc
ție se va obține și cu cît 
vor fi reduse cheltuielile de 
fabricație ?

Orientarea spre dinami
zarea producției și econo
micității ei se cere întă
rită pas cu pas, pe coordo
natele stabilite de condu
cerea de partid și de stat. 
Roadele acțiunii de ă- 
șezare pe baze noi, moder
ne a producției și a mun
cii, în multe unități din 
județul Brăila sînt de
parte de a atinge exigențele 
puse de ritmul impetuos 
de dezvoltare a economiei 
noastre.

La cele 16 tipodimensiuni de 
utilaje aflate în prezent în fa
bricația curentă a Fabricii de 
mașini-unelte și agregate din 
București se vor adăuga anul 
acesta încă 11. Principalele 
faze de pregătire a producției 
acestora au fost realizate din 
anul 1968, ceea ce a creat con
diții pentru punerea lor în fa
bricația de serie încă din pri
mele luni ale anului în curs. 
Cele mai reprezentative din 
aceste produse sînt strungu
rile carusel cu traversă fixă, 
mașinile de alezat și frezat cu 
dimensiunea broșei de 100 mm, 
mașinile de rectificat exterior 
și universale. Se prevede 
unele tipuri de strunguri 
rusei și mașini de alezat 
frezat să fie echipate cu 
stalații de comandă program 
care le conferă o înaltă pre
cizie și mare randament.

La baza noilor mașini-unelte 
stau documentații de concepție 
românească, elaborate de In
stitutul de cercetări și proiec
tări de mașini-unelte și agre
gate din Capitală, precum și 
unele licențe achiziționate de 
la firme cu reputație mon
dială în acest domeniu.

ca 
ca-
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Cooperativele agricole 
din județul Dolj au obți
nut, cu fiecare an, rezul
tate tot mai bune în pro
ducție, s-au întărit din 
punct de vedere economi- 
co-organizatoric. Aceasta 
se datorește, în primul 
rînd, dezvoltării proprietă
ții cooperatiste, prin alo
carea an de an, pentru a- 
cumulări. a unor impor
tante fonduri. După cum 
se știe, statutul coopera
tivei agricole prevede ca 
din producția netă să se 
repartizeze 18—25 la sută 
pentru fondul de acumu
lări și 75—82 la sută pentru' 
cel de consum. Stabilirea 
a. două limite, una maximă 
și una minimă, creează po
sibilitatea ca fiecare uni
tate, în funcție de condi
țiile și nevoile sale con
crete, să asigure dezvolta
rea pe scară mereu mai 
largă a producției și. în 
același timp, o cointeresare 
materială sporită a coope
ratorilor în rezultatele 
muncii lor. în întărirea e- 
conomică a cooperativei.

Majoritatea cooperative
lor agricole din județul 
Dolj au respectat propor
ția justă stabilită în statut 
dintre fondul de acumu
lare și cel de consum. Așa 
sînt cooperativele agricole 
„23 August“-Băilești. „7 
Noiembrie“-Băilești, cele 
din Bîrza, Ișalnița, Magla- 
vit și multe altele, care au 
repartizat, în fiecare an. 
peste 21 la sută din valoa
rea netă a producției. în 
aceste unități au fost ame
najate importante suprafe
țe de teren pentru irigat, 
s-a dezvoltat cultura legu
melor. creșterea animale
lor etc. Menționez că prin 
alocarea unor fonduri mai 
mari pentru acumulare,' va
loarea zilei-muncă nu s-a 
diminuat, ci dimpotrivă a 
crescut de la an la an, pen
tru că investițiile, făcute 
cu chibzuință, au fructifi
cat din plin, asigurînd ob
ținerea unor producții și 
venituri mai mari. Astfel, 
în ultimii 3 ani. la coope
rativa agricolă din Bîrza 
valoarea zilei-muncă a. 
crescut de Ia 23 de lei la 
31 de lei ; la „7 Noiembrie"- 
Băilești — de la 23 la. 28 
lei, iar la „23 August.“-Băi- 
lesti nu a fost, în această

așa „culegi

CA BUNĂSTARE
su^

coo- 
care

perioadă, în nici un an 
31 de lei.

Din contră, în acele 
perative agricole în
nu s-a acordat atenția cu
venită stabilirii unui ra
port corespunzător între 
fondul de acumulare și cel 
de consum, au fost obți
nute rezultate nesatisfăcă
toare în producție, iar va
loarea zilei-muncă se men
ține Ia un nivel scăzut. Cu 
toate că au repartizat la 
fdndul de acumulare sume 
sub nivelul minim prevă
zut de statut, considerînd 
că vor spori în felul acesta 
veniturile bănești reparti
zate cooperatorilor, coope
rativele agricole din Călă

Viorel SALAGEAN
(Agerpres)

Brăila, zonă puternic industrializată, se afirmă tot mai puternic în economia națională. în fotografie : Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila 
(Foto : Gh. Vințilă)
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rași, Sărata, Raznic, Piria, 
Fărcașu nu au putut asi
gura o valoare a zilei-mun
că mai mare de 15 lei. în a- 
ceste cazuri, deși s-au res
pectat prevederile statutu
lui cu privire la proporția 
celor două fonduri, dato
rită proastei lor folosiri 
si lipsei de grijă de care au 
dat dovadă consiliile de 
conducere în utilizarea in
vestițiilor realizate, eficien
ța acestora a întîrziat să se 
arate. încă din 1964, coope
ratorii din Pielești au chel
tuit peste 400 000 de lei 
pentru construirea unei 
hale de păsări, dar pe care 
n-au terminat-o complet 
nici pînă acum, deci n-au 
putut-o popula și nici 
obține venitul scontat. De 
asemenea, cooperativele a- 
gricole din Vela, Tîmbu- 
rești, Glod, Dobromira, 
Melinești au înființat, cu 
ani în urmă, plantații de 
pomi. Acestea continuă 
însă să rămînă „tinere" de
oarece în fiecare an se fac 
completări de goluri care 
reprezintă 30—35 la sută 
din numărul total al pomi
lor. Cauza — neexecutarea 
lucrărilor, de îngrijire strict 
necesare după plantarea . 
pomilor. Răspunzătoare de 
aceste situații sînt, în pri
mul rînd, consiliile de con
ducere din unitățile res
pective. dar în egală măsu
ră și uniunea județeană,
care nu a intervenit ope
rativ pentru îmbunătățirea 
situației, pentru realizarea 
veniturilor planificate.'

Puterea economică și ni
velul de înzestrare cu mij
loace fixe ale unei coope
rative agricole nu pot fi 
apreciate sau determinate 
numai de acumulările din- 
tr-un singur an.

portul optim asigurat intre 
acumulare și 
mai multi ani. 
dar, util ca, 
consiliile de 
cooperatorii să .. .. .
că din timp la ziua de mîi- 
ne și să nu consume tot ce 
au produs azi.

Dezvoltarea fondului da 
acumulare constituie con
diția de bază pentru în
făptuirea reproducției lăr
gite, pentru obținerea 
de producții sporite, tot 
mai valoroase, pe uni
tatea de suprafață. Din 
contră, reducerea nejustifi- 
cată a sumelor destinate a- 
cestui fond duce la îngus
tarea reproducției lărgite 
în unitatea respectivă, în
cetinește ritmul de dez
voltare economică, cu toate 
consecințele negative ce de
curg din acest fenomen. De 
asemenea, creșterea acu
mulării peste posibilitățile 
reale duce la scăderea păr
ții din produsul nou creat 
destinată consumului, la o 
retribuire necorespunzătoa
re a muncii cooperatorilor, 
la slăbirea cointeresării lor 
în sporirea producției agri
cole.

Fondul de acumulare 
trebuie să fie folosit în pri
mul rînd pentru realizarea 
investițiilor destinate dez
voltării producției și nu 
pentru construcții nepro
ductive. E îmbucurător fap
tul că un număr tot mai 
mare de cooperative agri
cole din județul nostru au 
orientat investițiile spre 
extinderea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și în 
primul rînd a irigațiilor, 
construcției de solarii, ră
sadnițe și sere, extinderea 
plantațiilor de vii și pomi, 
dezvoltarea bazei tehnico-: 
materiale pentru creșterea 
animalelor, mărirea numă
rului 
port 
gura 
tare 
rică. 
tivelor 
realizate 
manifeste însă unele nea
junsuri. Dacă analizăm nu
mai modul cum au fost 
folosite în 1968 suprafețele 
amenajate pentru irigat, se 
constată că cele 23 310 ha 
au fost udate integral nu
mai o singură dată ; a doua 
udare s-a făcut pe numai 
21300 ha, iar a cincea — 
abia pe 7 400 ha, ceea ce, 
desigur, a făcut ca sporul 
de producție ce trebuia 
ținut prin irigații să 
minim.

Deoarece ne aflăm în 
rioada cînd consiliile 
conducere, cooperatorii 
pregătesc planurile de pro
ducție și financiar pe anul - 
in curs, Uniunea județeană 
și Direcția agricolă vor a- 
corda sprijinul necesar' o- 
rientării acestora spre sta
bilirea unui raport cît mal 
corespunzător între fondul 
de acumulare și cel de con
sum, care să ducă la dez
voltarea continuă _ ___
ducției, la sporirea venitu
rilor cooperatorilor și creș
terea aportului agriculturii 
cooperatiste din județ Ia 
dezvoltarea economiei na
ționale.

mijloacelor de trans- 
etc., ceea ce va asi- 
continua lor dezvol- 
economico-organizato- 
în exploatarea obiec- 

de investiții nou 
continuă să se

ob- 
fie

pe- 
de

a pro-

ci de ra-

Ing. Vasile TOMA 
vicepreședinte 
al Uniunii judefene Dolj 
a cooperativelor agricole
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Se poate aprecia cu deplin temei 

că în cadrul acțiunii de valorificare 
superioară și economisire a metalu
lui, prin revizuirea și reproiectarea 
produselor în scopul îmbunătățirii 
performanțelor tehnico-funcționale 
și al reducerii greutății lor, în uzi
nele constructoare de mașini s-au 
obținut și continuă să se obțină re
zultate tot mai bune. Multe utilaje 
de concepție demodată, cu greutăți 
proprii superioare realizărilor simi
lare „de vîrf" existente pe plan mon
dial, au fost sau urmează să fie în
locuite — în urma reproiectării lor 
mai judicioase — cu tipuri perfecțio
nate, care, la parametri funcționali 
superiori sau cel puțin identici, în
globează cantități mai mici de metal, 
în urma reproiectării. compresoarele 
de aer de 50 mc/min. sînt cu 1 275 kg 
pe bucată mai ușoare decît predece
soarele lor de 45 mc/min., mașinile 
orizontale de alezat și frezat — cu 
5,5 tone, presele cu excențric de 6,3 
tone cîntăresc cu 390 kg mai puțin și 
au o productivitate cu 33 la sută mai 
mare, iar autoturismele de teren au 
„slăbit" cu 50 de kilograme.

întrucît în acest an problema de 
bază a întreprinderilor constructoare 
de mașini este aceea a aprovizionării 
tehnico-materiale și, în mod deose
bit, problema metalului, apare cu 
toată claritatea că acțiunea de valo
rificare superioară și economisire a 
metalului trebuie să continue cu vi
goare sporită. Cadrelor de concepție 
din întreprinderi li se cere, ca atare, 
să fie în continuare „vioara întîia" 
în soluționarea acestei mereu actuale 
probleme de mare răspundere tehnică 
și economică. Așa stînd lucrurile, se 
pune în mod firesc întrebarea : cum 
acționează proiectant» pentru a duce 
ia bun sfîrșit această sarcină de mare 
importanță ? Pe ce căi mai puțin 
„bătătorite" este indicat să se stră
duiască să determine noi reduceri 
ale consumului de metal, acum, după 
ce o serie întreagă de 
structive „acoperitoare" 
suri inutile de metal 
nența diferitelor produse 
coperite și eliminate ? Investigațiile 
întreprinse pe această temă în cîteva 
uzine ne-au condus la anumite con
statări inedite și interesanțe.

Uzina de piese auto-Colibași. 
Orice automobil trebuind să fie, prin 
firea lucrurilor, cît mai ușor, pro
iectantii de aici s-au străduit dintot- 
deauna și au reușit, printr-o muncă 
de concepție elevată, să confere pie
selor și subansamblelor auto execu
tate la Colibași greutăți proprii mici. 
Verificarea calculelor de dimensio
nare a unor piese de mare serie au 
dus, anul trecut, la rezultate inițial 
nescontate : carterele cutiilor de vi
teze au devenit cu 1,5 kg pe bu

soluții con- 
de surplu- 

din compo- 
au fost des-

cată mai
— cu 1,2 
cu 0,5 kg.

— Deși 
atenție aproape toate reperele — ne 
spune ing Radu Amuza, constructo- 
rul-șef al uzinei — depunem în con
tinuare eforturi susținute pentru a 
descoperi noi posibilități de reducere 
a consumului de metal. Aș vrea însă 
să relev că este absolut necesar ca 
activitatea noastră să fie mai mult 
sprijinită de către metalurgi. Mă re
fer la faptul că o serie de propu
neri de reducere a unor dimensiuni

ușoare, tamburii de frînă 
kg, iar anumite capace —
pînă acum am revizuit cu

lizarea din mase plastice a rotorilor 
pompelor de apă ar însemna o eco
nomie de 128 tone fontă anual. Pro- 
iectanții s-au adresat în acest sens, 
cu vreun an în urmă, unei fabrici 
de prelucrare a maselor plastice, dar 
pentru că cererea lor în legătură cu 
executarea rotorilor n-a fost primită 
cu interes, au renunțat la această în
locuire. Este însă cît se poate de 
clar că uzina are tot interesul să reia 
și să soluționeze cît mai grabnic, cu 
sprijinul forului ei tutelar, această 
problemă.

merită și trebuie să fie pusă chiar 
și în cazul celor maî noi și mai iz
butite produse. Rezerve există, chiar 
dacă ele nu sînt chiar așa de ușor 
de descoperit, ci presupun, adesea, 
calcule complicate și anumite expe
rimentări. Intuim, de pildă, că seria 
de motoare trifazate — a căror teh
nicitate este, indiscutabil, 
mondial — conține o serie 
dimensionări. Considerăm, 
că Ia unele tipodimensiuni
de cupru poate scădea cu 2—3 la 
sută. Presupunerile noastre, deși în-

de nivel 
de supra- 
bunăoară, 
consumul

Punctul inițial al acțiunii 
de economisire a metalului:
PROIECTĂRILE

să întreprindeți 
în acest an pen- 
reducerea consu-

ale mai multor repere se vor putea 
aplica numai pe măsură ce metalur
gii din uzina noastră vor progresa 
în domeniul turnării pieselor cu pe
reți subțiri.

— V-ați propus 
ceva mai deosebit 
tru a determina 
mului de metal ?

— Să modificăm în așa fel forma 
unor repere încît să se comporte în 
exploatare ca înainte, dar să poată 
fi realizate din cantități mult mai 
mici de metal. Ne gîndim, bună
oară, la supapa de evacuare a auto
camionului. De ani de zile o gău
rim prin picior. Găurind-o prin 
ciupercă, consumul de metal se re
duce la jumătate și vom economisi 
anual 150 de tone de oțel înalt aliat.

Din discuția cu constructorul-șef 
al uzinei s-a mai desprins un aspect: 
anumite piese executate în prezent 
din metal s-ar putea confecționa 
foarte bine din mase plastice. Con
statarea nu e nouă, dar pînă acum 
nu s-a acționat cu fermitate pentru 
materializarea ei. Un exemplu. Rea-

Fabrica de motoare electrice — 
Pitești. Sinceri să fim, ne așteptam 
ca în această foarte tînără și mo
dernă întreprindere să ni se spună 
că, întrucît produsele asimilate în 
fabricație sînt de cel mai înalt ni-

ancheta economică

vel tehnic, problema economisirii 
metalului prin reproiectări nu se 
pune încă. Lucrurile nu stau. însă, 
chiar așa. Chestiunea e actuală și 
aici ca pretutindeni. Proiectantii au 
abordat cu succes, din primele luni 
de activitate, problema reducerii con
sumului de cupru, tablă. silicioasă, a- 
luminiu și aliaje de aluminiu.

— Ne-am convins destul de ușor 
— ne spunea ing. Romanus Mogoș, 
constructorul șef al fabricii — că 
problema perfecționării produselor 
și a reducerii consumului de metal

temeiate pe diferite comparații cu 
alte realizări similare, trebuie să fie 
verificate riguros științific. Ne-am 
propus, de aceea, ca imediat după 
asimilarea în fabricație a întregii 
serii să întreprindem calcule minu
țioase în vederea unor redimensio- 
nări mai judicioase.

Uzina de motoare și comprcsoare 
„Timpuri noi" — București. Cadrele 
de concepție de aici, conștiente că 
reducerea consumului de metal — 
inclusiv prin îmbunătățirea perfor
mantelor tehnico-funcționale ale 
produselor — este o cerință vitală a 
economiei naționale, se bazează tot 
mai mult, în activitatea de reproiec- 
tare și perfecționare a produselor, 
pe rezultatele cercetării științifice u- 
zinale. Această orientare, ca și dez
voltarea grupei de studii și cercetări 
a uzinei, a bazei sale materiale, a dat 
și dă rezultate cît se poate de bune : 
prin anumite modificări constructive 
sugerate de către grupa de cercetare, 
coeficientul de debit al compresoa- 
relor a crescut de la 0,74 la 0,78, ceea 
ce înseamnă, practic, un spor al pro
ductivității compresoarelor fabricate 
într-un an echivalent cu capacitatea

a 17 compresoare C5. Tot cercetarea 
științifică uzinală a oferit proiec- 
tanților soluții constructive care să 
sporească debitul compresoarelor 
mici, K 5645, de la 240 1/min la 650 
1/min. Specialiștii de aici consideră 
că, in viitor, pentru micșorarea con
sumului de metal, esențială este dez
voltarea continuă a cercetării uzinale.

— Produsele noastre — ne spunea 
ing. Herțci Iosifson, șeful atelieru
lui 1 concepție al uzinei — au cele 
mai diferite destinații. Ne-am stră
duit, din acest motiv, să le execu
tăm și să le livrăm în cît mai multe 
variante. Compresorul 6C1, de 1 
mc/min se execută, de pildă, în 28 
de variante constructive, așa încît 
nici unui beneficiar să nu i se livre
ze accesorii pe care nu le va folosi. 
Consider că diversificarea produse
lor noastre ne va permite să utili
zăm tot mai rațional metalul.

In uzină ni s-a relatat că în 
scopul micșorării greutății unor pro
duse, proiectanții de aici au prevă
zut, de mai mult timp, utilizarea 
anumitor profile din tablă îndoită, 
ca și a unor oțeluri slab aliate. în
trucît acestea nu pot fi procurate 
(din cauza cantităților relativ mici 
necesare), ei se văd nevoiți să apro
be derogări pentru utilizarea mate
rialelor obișnuite. Oare nu s-ar pu
tea ieși din acest impas prin trece
rea — exclusiv în cazul cîtorva sor
timente solicitate în cantități mici — 
de la aprovizionarea trimestrială Ia 
cea anuală și prin gruparea comen
zilor de asemenea materiale ale mai 
multor uzine ? Subscriem părerii 
specialiștilor din uzină, potrivit că
reia problema ar merita să fie stu
diată și rezolvată de către organele 
de resort din M.I.C.M. și din C.S.P.

★

Reducerea greutății proprii și a con
sumurilor specifice necesare pentru 
realizarea produselor — desigur, în 
condițiile menținerii lor la cel mai 
înalt nivel tehnic — trebuie să con
stituie o problemă de bază a tuturor 
colectivelor de concepție din între
prinderi. în scopul asigurării micșo
rării continue a normelor de consum 
planificate, al folosirii judicioase a 
principalei materii prime din între
prinderile constructoare de mașini, 
se cere ca reproiectării să i se con
fere caracterul unei activități tehnice 
complexe și subtile. Pe de altă parte, 
conducerilor întreprinderilor, direc
țiilor generale din ministerul de re
sort le revine datoria să creeze con
diții de materializare a ideilor nova
toare, valoroase, să stimuleze puter
nic activitatea de reproiectare și mo
dernizare a produselor.

Ing. Adrian PRODAN
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Ca și alți oameni 
dornici de înnoire e- 
sențială în diferitele 
arte, ne punem adesea 
problema izvoarelor 
de inspirație și a mo
dalităților de expresie 
pentru noi opere.

Trebuie să recunoaș
tem că imaginația 
poeților, muzicienilor, 
artiștilor plastici, a 
prozatorilor și arhitec- 
ților noștri s-a îmbo
gățit simțitor în ulti
mii ani. Trepidan
ta activitate din fa
brici, siguranța și
calmul cu care se cap
tează forțele naturii,
apele ce-și înmiesc
puterea la hidrocen
trale. minunile electri
cității. povestea focu
lui ce transformă 
materii prime în bu
nuri obștești, căutări
le oamenilor de știin
ță, rezultatele muncii 
lor, întrebările pe 
care și le pun apar 
totuși insuficient în 
creațiile artiștilor.

Civilizația, adică sta
rea vieții sociale, e- 
eonomice. culturale a 
unei epdci ori a unui 
popor, cuprinde infini
te aspecte, de la idei, 
imaginație la înfăptu
iri și la activitatea 
curentă. Toate acestea 
pot fi oglindite, trans
figurate. în diferite 
modalități, pot fi de
scrise. evocate, chiar 
ridicate pe plan de 
mit ori legendă. Pen
tru că tot atît de im
portante ca bunurile, 
construcțiile, obiectele 
în sine sînt relațiile lor 
cu oamenii, influența 
ce o au în viata socie
tății. Fiecare stadiu 
de civilizație transfor
mă omul și gîndirea, 
mentalitatea, felul său 
de trai, conferă colo
ratură diferențiată e- 
ternelor sentimente 
umane, canalizează în- 
tr-altfel însăși ener
gia individului și di
namica vieții obștești.

Omul a apărut ade
sea în artă legat de 
mediul său ambiant, 
de uneltele folosite, 
de imaginația stimu
lată de realitatea pe 
care o trăia. Vizitînd, 
acum cîteva luni, peș
tera de la Lascaux cu 
fabuloasele-i picturi 
murale, am văzut, ală
turi de animalele pic
tate. unele luptîndu-se 
între ele. forme de co
libe preistorice sau 
„semne tectiforme". E- 
giptenii au evocat me
diul ambiant și viețui
rea economico-socială 
în reliefurile lor, iar 
de la greci și romani 
sau de la etrusci ne-au 
rămas scene ce incin
tă estetic și. totodată, 
permit cunoașterea

condițiilor sociale și 
economice în care au 
trăit, a elementelor 
cultural-spirituale. ca 
și a celor strict civili
zatorii. Desenele lui 
Da Vinci sînt încăr
cate de probleme și 
invenții științifice, de 
inovații tehnologice. 
Lui Rembrandt, anato
mia i se arăta foarte 
promițătoare pentru 
deslușirea tainelor vie
ții, și aceasta se vede 
în Lecția de anatomie 
a doctorului Nicolaes 
Tulp. Arhitectura Re
nașterii o cunoaștem 
și din picturile atîtor 
maeștri, de la Massac- 
cio la Piero della Fran
cesca. iar viata Vene
ției apare cu încîntă-

cia. Dar și în muzică 
se simte, se ..vede“ u- 
neori lumea sau civili
zația în care a trăit și 
creat artistul — aceas
ta la Mozart. Beetho
ven, Schubert. Chopin, 
Mussorgski, ori la E- 
nescu, în ale cărui o- 
pere simți configurația 
naturii și vieții din pa
trie (Sonata în carac
ter popular românesc, 
suita Impresii din co
pilărie etc.) sau la Mi
hai Jora în baletele 
sale sau în suita Pri
veliști moldovenești.

Ce valoroase sînt și 
ca artă, și ca docu
ment civilizatoriu sce
nele de muncă, portre
tele sau peisajele lui 
Grigorescu. Andrees-

frunte cu Brăduț Co- 
valiu.

Am avut în ultime
le două decenii nume
roase evocări ale fa
bricilor. blocurilor, 
hidrocentralelor, coo
perativelor sătești — 
unele izbutite, precum 
și evocări ale oame
nilor de la noi. trăind 
în condițiile realiză
rii socialismului. To
tuși, și aici se im
pune o observație. 
Mai familiari cu fol
clorul, cu miturile, 
legendele și baladele 
noastre, cu însăși via
ta de la tară, artiștii 
noștri — și aceasta 
este valabil și pentru 
poeți, prozatori, muzi
cieni — nu cunosc

producție, a indus
trializării, a dezvol
tării tehnologiei, a 
creării altor mijloace 
de relații și comuni*- 
cări .între oameni a 
fost mai puțin pre
zentă în creațiile 
noastre artistice.

Ne gîndeam, pri
vind picturile de la 
recenta Bienală de 
Pictură și Sculptură, 
în ce măsură arta ac
tuală se integrează în 
civilizația patriei. Se 
integrează, dar cam 
restrîns și cu o notă 
prea puțin specifică. 
Nu lipsesc viziunile 
cosmice, sugerate de 
progresele științei, ale 
zborurilor interplane
tare, ale noii tehno-

Petru COMARNESCU

(Urmare din pag. I)

toare detalii în pînzele 
celor doi Bellini sau 
ale lui Carpaccio și 
Canaletto. Nu mai con
tinuăm cu impresioniș- 
tii. care și ei adesea 
au evocat cu lumina și 
coloritul schimbător, 
dar aparținînd locului, 
aspecte ale Parisului 
ori ale altor orașe sau 
porturi și plaje.

Am dat pilde din ar
tele plastice pentru că, 
în cuprinsul lor ac
tual, se manifestă u- 
neori o tendință de în
lăturare a figurației, a 
narațiunii, a documen
tului civilizatoriu. I-a 
împiedicat pe maeștrii 
numiți sau pe atîția 
alții să inventeze for
me noi, să folosească 
variate procedee colo- 
ristice sau grafice ? 
Dimpotrivă, prin fie
care nou maestru, prin 
fiecare nou curent 
pînă la abstracționism 
s-au configurat valo
rile culturii sau civili
zației respective, în- 
fruntîndu-se vremelni-

cu. Luchian sau ace
lea ale lui Nicolae Dă- 
răscu (Piața Teatrului, 
cu forfota de pietoni, 
cu trăsurile și automo
bilele anilor 1920) sau 
evocările citadine ale 
lui Marius Bunescu 
(autor al splendidei 
compoziții cu con
strucția Sălii Palatu
lui Republicii), sau vi

încă deajuns sensuri
le vieții citadine, va
lențele civilizației 
noi ce se închea
gă peste tot, adică 
și la oraș, și la 
țară. De aici, diferi
tele grade de reușită 
în integrarea civiliza
ției în artă și vice
versa.

Nu-i curios că. în

ziunile sătești ale lui 
Ghiață. Dăm doar 
cîteva pilde, la care 
am putea adăuga atî- 
tea scene de muncă 
și peisaje industriale 
sau rurale, ereate de 
Ciucurencu. Baba, Ca- 
targi. Catul Bogdan, 
Musceleanu sau de 
numeroși pictori și 
graficieni din genera
țiile mai tinere. în

timp ce folclorul și 
stilistica populară își 
duc valențele în 
splendide realizări 
plastice, muzicale, e- 
pice. avem mai pu
ține reușite în reda
rea și comentarea 
vieții citadine ?

Civilizația de tip 
nou, civilizația mo
dernă, datorită trans
formării modului de

logii. Nici viziuni cu 
noua urbanistică sau 
fabricile și uzinele. 
Privind îndelung e- 
laborate compoziții 
narative ca acelea 
ale tinerilor pic
tori loan Gh. Vrâ- 
neanțu și Dimitrie 
Gavrilean, unde se 
povestesc fie variate 
aspecte din viața sa
tului ori legende fol
clorice, ne gîndeam 
că de similare mărețe 
și dinamice interpre
tări merită să aibă 
parte și marile reali
zări ale civilizației 
socialiste de astăzi, 
construcțiile noi ale 
poporului nostru con
dus de partid.

„Eu văd Pictura ca 
un roman sau ca o 
simfonie'* ne mărtu
risea într-o recentă 
scrisoare pictorul loan 
Gh. Vrâneanțu, auto
rul mai multor compo
ziții narative din ulti
mii ani. I-am dori și 
lui și altora să poată

povesti tot atît de 
amplu și emoționant 
aspectele civilizației 
socialiste, așa cum a 
izbutit el să o facă 
povestind prin nume
roasele scene ale po- 
lipticului său — mare 
cît un ecran de cine
matograf — viața sa
tului, cu varietatea 
de activități casnice 
și de pe ogoare, cu 
petrecerile și momen
tele de bucurie fami
lială ori obștească, 
nelipsind comuniu
nea cu natura, legă
tura dintre muncă și 
anotimpuri. Nu anali
zăm aici meritele a- 
cestei compoziții, des
fășurarea-! amplă. în
vățată de la unele 
genii ale picturii uni
versale, dar și de 
la tradițiile stilisticii 
populare și ale pictu
rii noastre culte. Am 
dori un asemenea po- 
liptic. în care să se 
povestească viața de 
azi a muncitorului din 
fabrici, uzine, șantiere, 
cu acțiunile și gîndu- 
rile lui, cu aspirațiile 
și relațiile lui cu se
menii, cu tovarășii, 
cu dinamismul și fru
musețea vieții aces
tora.

Desigur, integrarea 
artei în civilizația pa
triei se poate săvîrși 
prin infinite modali
tăți — unele mai sin
tetice. altele simboli
ce — așa cum au fă
cut Ion Bițan. Vladi
mir Șetran în lucră
rile expuse la aceeași 
bienală, înfătișînd o- 
mul ți înfăptuirile 
lui.

E bine să asimilezi 
critic ceea ce au fă
cut rodnic alții, atunci 
cînd aceste procedee 
se integrează viziunii 
tale despre lume și 
viață, concepției noas
tre despre artă, dar e 
și mai bine să inven
tezi. să inovezi, să 
transpui ceea ce îți 
indică elementele lu
mii tale, ale gîndirii 
poporului tău. ale 
vieții la care se cu
vine să participi cu 
mal multă informație 
și cunoștințe. Cînd 
reușești aceasta, te 
impui mai statornic și 
mai eficient atît în
tre al tăi cît și în lu
mea de peste hotare.

Ca și folclorul — 
civilizația socialistă 
făurită prin efortul a 
milioane de oameni se 
simte, se trăiește și 
se învață, spre a o 
exprima ■Cu sensurile 
ei majore și stimula
toare. cu implicațiile 
ei în psihologia indi
viduală și în cea so
cială.

® Feldmareșala 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pantoful Cenușăresei : REPUBLICA — 
10 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21, SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete — 2 679).
• Expresul colonelului von Ryan : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșltul Satur
nului : MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• împușcături sub spînzurătoare : CAPI
TOL — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 21.
• Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 21.
• Aventura : CENTRAL — 11 ; 13,30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30.
• Anna Karenina : LUMINA — 9—17 în 
continuare ; 20.
• Aventurile Iul Tom Sawyer; Moartea 
lui Joc Indianul : DOINA — 9 ; 12,15 ; 
16 ; 19,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 19, ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 19,15.
• Trei telegrame : CINEMATECA (bilete 
la casă) — 10 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,30.
• Fragil sălbatici : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Alo, Japonia I s TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Acuzatul : FLOREASCA — 1B,15 ; 20,30.
• Fredy, lovește tu întîl ! i FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.
• Becket s VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,15 ;
20, FEROVIAR — 9,30 13 J 16,30 ; 20.
• Hombre : RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Magazinul de pe Strada Mare t RA
HOVA — 20,30.
• Un delict aproape perfect s EXCEL
SIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, FLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesioniștii : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20.30, AURORA — 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lustragiul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20, COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Columna (ambele serii) : BUZEȘTI — 
15,30 ; 19, DRUMUL SĂRII — 16 ; 19, CO- 
TROCENI — 15,30 ; 19.
O Vera Cruz : DACIA — 8,30—16,30 în 
continuare ; 18,30 ; 20.45.
• Urletul lupilor : BUCEGI — 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
e O lume nebună, nebună, nebună : UNI
REA — 18.
• Marianna, agentul 0555 1 UNIREA —
15.30.
« Hcldl : LIRA — 15,30.
• O fată fericită î LIRA — 18 ; 20.15.
• Judoka, agent secret : VOLGA — 15,30 ; 
17,45 ; 20,15.
• Ziua în care vin peștii : VIITORUL — 
15,30 ; 18.
• Giselle : VIITORUL — 20.30.
• Astă seară mă distrez : MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, TOMIS
— 9—.15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Căderea imperiului roman : MOȘILOR
— 18.
• Tandrețe : MOȘILOR — 15,30.
• Topkapl : POPULAR — 18 ; 20.30.
« întoarcerea vrăjitorului : POPULAR — 
15,30.

Trei copil „minune" : MUNCA — 16 ; 18. 
Casa noastră : MUNCA — 20.
Viva Maria : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Superautomatul : FLACĂRA — 20,30. 
Planeta maimuțelor: CRÎNGAȘI —•

15.30 ; 18 ; 20,15.
s Veșnicul înttrzlat : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Orașul magic : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul Iul Tar
zan : VITAN — 18.
• Maica Ioana a îngerilor: VITAN — 
15,30.
• Valea albinelor : PROGRESUL — 20,30. 
» Taffy și vînătorul: PROGRESUL —
15.30 ; 18.

4.

noașterii — emisiune pentru ti
neret. „Originea și evoluția vieții 
pe pămînt". 19,00 — Telejurnalul 
de seară. — 2 Martie 1969 — Din 
carnetul scriitorului Tiberiu Utan. 
19,45 — Buletin meteorologic 20,00 
- Tribuna săptămînii. 20,15 —
,Hai să dăm mină cu mînă" — 

20,45 —

de idei se cu- 
actuala regle- 
de odihnă ale 
sprijinul a- 

pentru

personalitatea sa, funcția de îndrumă
tor al tinerelor generații pe calea cu
noașterii valorilor spirituale ale uma
nității, cu rolul de militant neobo
sit pe tărîm social, pentru progre
sul patriei, al României socialiste.

Totodată, capătă un înțeles tot 
mai deplin faptul că titlul de edu
cator implică desfășurarea unei acti
vități instructiv-educative cu carac
ter creator, cere profesorului să fie 
nu numai un pedagog, ci și un cer
cetător. Este semnificativ că numai 
în ultimii 5 ani, la sesiunile de co
municări și referate — organizate pe 
plan central și local de către insti
tuții cu profil de cercetare, de so
cietățile științifice ale cadrelor di
dactice — învățători și profesori care 
activează nemijlocit la catedră au 
prezentat peste 8 000 de lucrări, rod 
al cercetărilor științifice întreprinse, 
între care lucrări de didactică și me
todică, monografii, studii literare, is
torice și de folclor. în cursul anului 
trecut, de pildă, membrii corpului di
dactic din învățămîntul superior au 
cercetat și soluționat circa 150 de 
probleme științifice majore înscrise 
în planurile naționale de cercetare, 
precum și în convențiile de colabo
rare cu institutele de cercetare și.pro- 
iectare și cu diferitele uzine și fa
brici. Cadrele didactice din învăță
mîntul superior au contribuit la 
elaborarea unor soluții tehnico-știin- 
țifice în diferite probleme legate de 
construirea unor obiective industria
le, inclusiv asemenea mari obiective 
ca nodul hidroenergetic de la Porțile 
de Fier, Combinatul siderurgic din 
Galați, Combinatul chimic din Cra
iova etc., au efectuat cercetări funda
mentale și aplicative în domeniul ști
ințelor naturii, al științelor umaniste 
și sociale.

Mărturii elocvente ale poziției so
ciale și morale înalte pe care o ocu
pă personalul didactic în statul nos
tru socialist sînt și titlurile de pro- 
fesor-emerit și învățător-emerit, de 
profesor-fruntaș și învățător-fruntaș_, 
create special pentru a distinge și 
răsplăti moralicește activitatea celor 
mai buni membri ai corpului profe
soral, ordinele și medaliile acordate 
în ultimii ani unor cadre didactice. 
Astfel, numai în anii 1967 și 1968, a- 
proximativ 1 100 cadre didactice din 
învățămîntul de toate gradele au pri
mit înalte distincții științifice și de 
stat și peste 1 400 de membri ai cor
pului profesoral au fost distinși cu 
titluri de învățător și profesor eme
rit. Se cuvine subliniat, pe același 
plan, faptul că mii de cadre didactice 
îndeplinesc funcții obștești de răs
pundere. au fost alese, datorită sti
mei și prestigiului de care se bucură, 
în comitetele executive ale consiliilor 
populare. în prezent, după cum se 
știe. Uniunea Societăților științifice 
ale corpului didactic se numără prin
tre organizațiile care compun Frontul 
Unității Socialiste. Atît pe listele 
candidaților pentru Marea Adunare 
Națională, cît și pe acelea ale can
didaților în alegerile pentru consi
liile populare figurează sute și sute 
de membri ai corpului didactic.

Numeroase măsuri adoptate în ul
timul timp de conducerea de partid 
și de stat au contribuit la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și viață 
ale personalului didactic din institu-

țiile de învățămînt de toate gradele. 
Dotarea unităților de învățămînt cu 
laboratoare și tehnică didactică mo
dernă, întreprinsă în ultimii ani în 
ritm susținut, ansamblul posibilități
lor dg studiu și de perfecționare 
puse la îndemîna cadrelor didactice, 
condițiile pentru efectuarea unei 
munci de cercetare științifică repre
zintă o bază materială adecvată, în 
plină dezvoltare, pentru desfășurarea 
unei activități creatoare și eficiente 
de către toți învățătorii și profesorii.

De o deosebită importanță pentru 
ridicarea nivelului de trai al corpului 
didactic, recenta Hotărîre privind 
îmbunătățirea salarizării și experi
mentarea unui nou sistem de salari
zare a cadrelor didactice din învăță- 
mîntul de toate gradele asigură, o 
dată cu ridicarea apreciabilă a sala
riilor acordate educatoarelor, învăță
torilor și profesorilor. stimularea 
materială a celor care desfășoară o 
muncă de înaltă calitate, a celor care 
se preocupă continuu de ridicarea 
nivelului lor profesional și pedago
gic. Este încă o dovadă că activita-

tea neobosită a slujitorilor școlii 
pentru pregătirea și educarea tine
relor generații este larg apreciată de 
societatea noastră socialistă, se bu
cură de prețuirea și stima conducerii 
de partid și de stat, a întregului po
por. în aceeași ordine 
vine a fi reamintită 
mentare a drepturilor 
personalului didactic, 
cordat corpului profesoral 
construirea de locuințe individuale, 
atît în mediul urban, cît și în mediul 
rural, care aduc o contribuție unanim 
apreciată la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale corpului didactic.

Apropiata Conferință Națională a 
personalului didactic, care, dînd o 
nouă expresie lărgirii democratismu
lui socialist în viața și activitatea 
școlii va dezbate Statutul educatori
lor din țara noastră, constituie tot
odată un prilej de a consemna suc
cesele activității lor pe tărîmul for
mării tinerelor generații ale țării, 
de a pune și mai pregnant în lumină 
condiția înaltă a învățătorilor și pro
fesorilor în România socialistă.

a Teatrul de Operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Apus de 
soare — 19,30 ; (sala Studio) : Pa
tima roșie — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Luceafărul — 19 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Comedie pe 
întuneric — 20 ; (sala Teatrului 
de Comedie) : D-ale carnavalului
— 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30 ; 
(sala Studio) : Fotografii mișcate
— 20.

• Teatrul Giuleștl : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" i 
Miorița — 19.
• Teatrul ,.Ion Creangă" : Năzdră
văniile Iul Păcală — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat s Intîl- 
nire pe culmi — 20.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Don Quijote — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 17 ; 
„9 ’/s“ (spectacol nocturn pentru 
adulți) — 21,30 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Varietăți pe porta 
tiv — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Promc- 
teiada — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19,30.

11,00 — Limba rusă. Lecția 40. 
,30 — Limba spaniolă. Lecția 42. 
,00 — închiderea emisiunii de 

dimineață. 17.30 — Telex T V. 
17,35 — actualitatea în agricultură. 
17,50 — Actualitatea în industrie. 
18,05 — Limba spaniolă — Lecția 
42 (reluare). 18,30 — La porțile cu-

montaj muzical-literar.
Film documentar. 21,00 — Filmul 
artistic : „Răscoala" — producție 
a studioului „București". 22,35 — 
Telejurnalul de noapte. 22,50 — 
închiderea emisiunii.

50 DE ANI DE LA MOARTEA POETULU

de Veronica PORUMBACU

în comedia „Pantoful ce
nușăresei" se face simțită 
„mîna experimentată a re
gizorului Jean Georgescu. 
Poate că acurateța tehnică 
a diferitelor secvențe 
creează această impresie, 
amintindu-ne că realizato
rul este unul dintre vetera
nii filmului românesc, au
tor, între altele, al cîtorva 
reușite ecranizări după Ca- 
ragiale (prima, un savuros 
„D-ale carnavalului", a fost 
turnată în 1943). Există și 
momente de bună inspirație 
regizorală (spre fina) de 
pildă, cînd mărturisirile 
șoptite ale eroilor princi
pali se aud doar, comen
tate parcă de imaginea ce 
urmărește evoluția unui cu
plu de dansatori). în an
samblul său însă, filmul se 
menține anevoie pe o linie 
de plutire. Prezența pe afiș 
a unor nume de incontesta
bilă notorietate reprezintă 
o promisiune care, pînă la 
urmă, rămîne neonorată, 
demonstrînd o dată mai 
mult că divertismenul cine
matografic „lipsit de pre
tenții" este, în realitate, 
deosebit de pretențios.

Titlul sugerează analogia 
cu celebrul basm al Cenu
șăresei. Frumoasei din po
veste i se substituie pe e- 
cran tînăra casieriță a unui 
teatru de revistă (întruchi
pată de studenta Ioana Pa- 
velescu), al cărei vis 
este să devină actriță ; 
iar Prințul nu mai e 
prinț, ci un chirurg de 
seamă, generos și chipeș 
(Dorin Varga). Cei doi se 
înamorează dintr-o privire, 
se caută, se găsesc și, fi
nalmente, totul se termină 
cu bine. întreaga istorie se 
înfățișează, de fapt, mai

mult ca un pretext, menit 
să lege între ele diverse 
episoade-scheci și nume
re de estradă (pe muzica 
lui H. Mălineanu). Modali
tate frecvent folosită pe 
toate meridianele, inclusiv 
de autorii unor pelicule 
considerate clasice. Și ar 
fi absurd dacă cineva s-ar 
apuca să formuleze mari

din punct de vedere artistic 
și să-i confere ritmul ne
cesar. Avatarurile eroilor 
însă, întîmplările ca atare 
nu suscită nici un interes, 
intriga „lirică" e cusută cu 
ață albă, în spiritul come
dioarelor pe care le impor
tăm uneori, deși sînt situate 
la periferia genului. Parti
tura umoristică e la fel de

mai pe jumătate, prezența 
junelui care oferă garoafe 
fetelor ce-i ies în cale, 
etc.).

„Drama" acestei comedii 
pornește, evident, de la 
scenariu și de la faptul că 
bizuindu-se probabil pe a- 
bilitatea sa reală în mate
rie, realizatorul (coautor și 
al scenariului, împreună cu
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exigențe filozofice față de 
o comedie de această fac
tură. Dar convenția presu
pune — pentru a fi accep
tată — respectarea unor 
cerințe specifice destul de 
riguroase, o pregătire labo
rioasă a filmului, solicitînd 
multilateral talentul, inspi
rația, vocația întregii echi
pe de creatori și interpreți.

Subiectul, conceput ca o 
poveste închegată, ar fi 
implicat o anume consis
tență capabilă să-1 susțină

w

PRETENȚII
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deficitară. Umorul de repli
că, poantele datorate lui 
Tudor Mușatescu, maestru 
al umorului românesc, în
veselesc uneori sala; dar 
ele sînt svpraadăugate și 
nu pot compensa lipsa unui 
echivalent în imagine, ab
sența momentelor de come
die cinematografică inspi
rate și mai ambițioase de- 
cît cele sortite, de pildă, în 
intenția autorilor, să evoce 
„viața de teatru" (gluma cu 
manechinele îmbrăcate nu-

Alexandru Culescu) s-a lă
sat de data asta furat toc
mai de prejudecata lipsei 
de pretenții. Așa se expli
că de ce — în pofida ener
giilor și a mijloacelor in
vestite — „Pantoful cenușă
resei" nu depășește nivelul 
acelei modestii artistice 
proprie multora dintre fil
mele românești de divertis
ment realizate anterior. 
Regizorul știe să evite vul
garitatea etalată cu osten
tație de unele comedii din

ultimii ani, dar „a evita" 
este mult prea puțin, mai 
ales în raport cu ceea ce ar 
fi fost de așteptat să aducă 
nou, ca substanță și ca 
invenție comică, filmul lui 
Jean Georgescu. Premisele 
trebuiau stabilite, încă 
de la scenariu. în concepția 
și pregătirea tuturor com
ponentelor acestei comedii. 
Numai așa, dacă genul ar 
fi fost abordat de la în
ceput la nivelul exigentelor 
sale, „Pantoful cenușăresei" 
— punînd în valoare 
posibilitățile cinematogra
fului — ar fi putut 
da o replică spectacolelor 
de estradă mediocre, în Ioc 
să se situeze parcă sub 
semnul lor.

Un moment de „vîrf" 
al filmului îl consti
tuie spectacolul de amatori 
organizat de prietenii eroi
nei, spectacol la care este 
invitat și chirurgul și unde 
are loc explicația decisivă 
ș.a.m.d. Pe scena improvi
zată se succed cîțiva ar
tiști din cartier, totul pre
cipitat pentru că așa cere 
povestea. „Amatorismul", 
căutat și necesar în acest 
episod, se deosebește însă 
foarte puțin de tonalitatea 
artistică generală a filmu
lui. Se poate chiar afirma 
că în 
cina, 
tori", 
Cucu 
tic creat 
de Constanța 
sau inimosul responsabil de 
frizerie (Ovid Teodorescu) 
au apariții cu un gir de 
profesionalitate care lip
sește în cele mai multe din 
secvențele (inclusiv dintre 
cele de gen) unde nu mai e 
vorba despre amatori... O

reprezentația cu pri- 
cîțiva „artiști ama- 
bunăoară domnișoara 
(un personaj simpa- 

cu dezinvoltură 
Cîmpeanu)

în fața cititorilor din România, 
care î.1 cunoșteau numai sporadic 
din cîteva rare tălmăciri risipite de 
mult prin reviste (primele traduceri 
din Ady, semnate de Octavian Goga 
au apărut în 1909, în Luceafărul din 
Sibiu), din florilegii restrînse ori ju
dicioase culegeri antologice întinse 
pe un veac și jumătate (cum este 
Culegerea din lirica maghiară de 
Emil Giurgiuca. Editura de stat, 1946) 
Ady Endre irupe arzător, la trei de
cenii de la nașterea sa, în Poemele 
maghiare, apărute în 1949, în ver
siunea lui Eugen Jebeleanu, care ya 
publica în 1956 un volum întreg, ad
mirabil tălmăcit, 
din opera acestui 
„poet blestemat" 
al timpului său : 
un act de cultură 
și nedezmințită în
credere în trans
mutația fosfores
cențelor lirice din- 
tr-un grai în altul, 
care include pen
tru totdeauna me
sajul nobil al poe
ziei lui Ady Endre 
în patrimoniul u- 
nei literaturi sen
sibile și deschise 
dintotdeauna ma
rilor valori uni
versale.

Destinul, nu o 
dată parcimonios 
cu aleșii săi,. îi a- 
cordă lui Ady 42 
de ani de viață. 
El vine pe lume 
în 1877, într-un 
sat mărunt din 
Sălaj, cu abia
vreo 800 de suflete într-însul. 
și se stinge la Ciucea, în 1919. Naș
terea îi e precedată de flăcările, pri
mei Comune pariziene; înainte de 
moarte, el salută zorii și plînge 
amurgul însîngerat al celei de-a 
doua Comune, profetizînd resurecția 
ei. între aceste două văpăi care brăz
dează cerul Europei, torța lui Ady 
arde neîntrerupt, cu patima hărăzită 
vizionarilor contemporani, cu paleta 
lirică a simboliștilor vremii.

Tatăl visează pentru fiul său o 
carieră sigură, mănoasă, de funcțio
nar public, de doctor in jure, așa cum 
sînt mii de doctori în drept de-a 
lungul și de-a latul acelui „Babei de 
popoare oprimate", care e șubredul 
imperiu chesaro-crăiesc, biciuit de 
poet de la primele pînă la ultimele 
sale verșuri. Ady Endre, care își ter
mină 'liceul la Careii Mari și Zalău, 
dezamăgește așteptările părintești, 
abandonînd în primii ani de studii 
juridice la Debrețin veșmîntul de 
slujitor al Justiției, pentru a sluji 
pînă la moarte Poezia. După ce își 
tipărește primul volum de Versuri 
(1899) se întoarce, fără a-și fi luat 
licența, acasă, intrînd < în redacția 
ziarului de stînga Szabadsăg („Liber
tatea") din Oradea. îndrăgostit pe 
malurile Crișului de muza care îi va 
inspira poeme și chiar volume întregi, 
el. o urmează pe Adel (devenită ana- 
gramatic Leda) la Paris, în 1904. 
Dincolo de motivele sentimentale, 
plecarea e determinată însă și de dez
gustul față de „cetatea morții" (Ne
cropolis), în genere față de Ungaria 
feudală dominată de boierul tolănit 
pe aurul său și cu inima „păzită de 
osînză". Pe malurile Senei, el nu 
se mulțumește să înalțe ode metro
polei, ci traversează orașul unde va 
reveni de cîteva ori ca un „nou ca
valer", un răzvrătit, care vrea să gă
sească în urmașii sansculoților te
meiuri de speranță pentru viitoarele 
furtuni ale Europei. Contactul cu 
poezia franceză (el traduce din Bau
delaire, Verlaine, îl admiră pe Apol
linaire) îi îmbogățește claviatura, fără 
a-1 face să-și caute izbăvirea în 
misticism, ca Verlaine, ori în abisele 
infernului, ca Baudelaire și Rimbaud. 
De departe simte nostalgic gravitația 
pămînturilor natale : fiul se întoarce 
în țară ca o piatră care — spune el, 
aruncată oricît de sus. recade în 
țărînă. Aici, printre atîția semeni in-
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precizare : reproșul nu îi 
vizează pe interpreți. Nici 
pe Dorin Varga (chirurgul), 
nici pe Geo Barton (dirijo
rul), nici pe Stela Popescu 
(soția acestuia), nici pe Pe
tre Ștefănescu-Goangă (pic
torul) și nici pe ceilalți ac
tori sau neactori din distri
buție. Interpreții fac tot ce 
pot, experiența lor își spu
ne cuvîntul — evident, în 
limitele rolurilor respective 
— iar dacă această expe
riență lipsește, pelicula în
registrează prospețimea in
terpretei principale, dar și 
stîngăciile ei firești, con- 
semnînd un debut necon
cludent (și poate insuficient 
ajutat regizoral). Artiștii 
de music-hall, cei de es
tradă plătesc și ei tribut 
deficiențelor de ansamblu 
ale filmului, momentele co
regrafice, chiar cînd sînt 
izbutite (între acestea poate 
fi amintit și dansul în care 
schimbarea costumelor se 
face „din mers", printr-un 
montaj abil), se pierd în 
desfășurarea lipsită de nerv 
a acestei comedii. Ar meri
ta să relevăm calitatea ima
ginii semnată de operato
rul Costache Ciubotaru, 
dezinvoltura cu care se 
mișcă aparatul de filmat. 
„Pantoful cenușăresei" în
mănunchează, cum spu
neam la început, secvențe 
realizate cu o acuratețe teh
nică ce ne face să regre
tăm cu atît mai mult că, ar
tisticește vorbind, autorii 
s-au mulțumit cu puțin, 
subapreciind pretențiile 
comediei „fără pretenții", 
ca și pretențiile publi
cului extrem de larg al 
filmelor de divertisment.

D. COSTIN

trați prea tîrziu în istorie, el se simte 
venit prea devreme pe lume. De unde 
și războiul permanent cu timpul 
său, de unde și simbolurile antino
mice vehiculate de opera sa. Din 
numeroasele volume lăsate în urmă, 
Sînge și aur (1907) e cel mai semnifi
cativ în sensul de care vorbim. Au
rul e simbolul puterii, temeiul măririi 
„boierului cu cap de porc". Sîngele 
e simbolul pasiunii umane. Chiar 
atunci cînd îi curgea trudit prin 
vine, din sînge se învăpăia un 
cînt roșu, la care „iarba șuie
ra crescînd", „lumina cînta", „zbuc- 
neau frunzele" și „tot ce e sub 

cer se săruta". 
Sîngele e simbo
lul primăverii, al 
revoluției (poetul 
va saluta oștile 
proletare în 1918). 
Sîngele e rudă 
bună cu soarele 
căruia i se închi
nă pe Sena, cu 
astrul chemat 
să-și arunce vă- 
păile binefăcătoa
re peste veacurile 
întunecate de 
„piaza rea" ; sîn
gele e rudă cu 
flacăra revoltei 
smulsă de primul 
„scăpărător al fo
cului", de cel din
ții protestatar din 
spița omenească.

Puțini poeți au 
avut vocația de 
vates a Iui Ady. 
„Profetic noul cînt 
grăiește", exclamă 
el într-un loc. Cel

care cheamă lumea la „noi secerișuri" 
invocă „sfinta furie" populară a 
oastei cu „drepte coase ridicate". 
Răscolit de suferință, el blestemă in
diferența, nepăsarea, acel „Tot una-i“ 
în care s-au înnămolit atîtea avîntțwj. 
în profețiile sale sînt invocați ș. 
eroii poporului, contemporanei lui 
Doja care apare la un „ospăț de 
nuntă" ca mire al țării, dar și la 
praznicul corbilor ce se ospătează din 
trupul său ars pe jar.

Poet al mirajelor simboliste, el le 
cheamă însă să se întrupeze : Fata 
morgana a pustei încetează a mai fi 
o iluzie; năluca răzvrătirii circulă 
prin văzduh înfricoșînd „tidvele pă
trate". Simbolistul e și un mare în
drăgostit de toamnă. Un nou Ion 
Pillat ar găsi oricînd un buchet de 
poeme ale lui Ady pentru o posi
bilă „antologie a toamnei" în lirica 
ungară. El evocă după-amiezele du
minicilor autumnale din tîrguri, a- 
cele „logodnice reci și moarte" care-i 
populează amintirile. El aude bocetul 
toamnei undeva în noapte, cînd ceața 
pribegește în vîrtejuri: „Răsuna- 
adînc ceva. / E cineva ce-a strî J 
în el oftaturile toate. / E cineva 
ce-n seînduri vechi și măcinate, 
bate". Fiicele proletarilor sînt „roze 
de toamnă" care tînjesc în parcuri 
de magnați : „De au prea multe 
visuri, pier, / De au puține-s, azvîr- 
lite. / Flori de-o parâ, în loc de cri
zanteme, / La butoniera domnilor 
boieri". Toamna e și prilej de bachi- 
că bucurie. Și tot ca și simboliștii 
vremii, poetul e un sensibil la im
presiile sonore. Vocea umană revine 
cel mai ades în versurile sale. Oas
tea „nepiihăniților viitorului" cîn- 
tă imnul luminii. în blesteme
le lui răsună plînsul omului, 
ba chiar al umanității, antici- 
pînd cu decenii zguduitorul „Sîn
gele lumii curge cînd plîng eu" 
al lui Jozsef Attila, poetul care va 
simți cum, la ritmurile lui Ady, „se 
clatină vitraliile". Ecoul sonor e 
universal. Tropotul calului pe care 
străbate lumea călărețul răzvrătit 
(calul, încă unul din motivele poe
ziei sale) e o muzică ce trezește su
fletul codrilor. Marea smulge prin 
cîntarea destinelor umane .un imn 
durerii". Eresul își sună viersul din 
fluier. Trîmbițele vestesc judecata 
de apoi care va trezi milioanele de 
umbre ale „bucuriilor ucise-n fașă".

Dragoste față de umiliții și 
obidiții propriului său norod pe caro 
l-a iubit fierbinte îl apropie de frații 
de suferință ai celorlalte popoare. în 
„Cîntecul iacobinului maghiar", Du
nărea și Oltul au același grai 
și îndemnul se adresează deopotrivă 
tuturor oprimaților : „Cînd ne vom 
strînge laolaltă / Maghiari și nema
ghiari, dar frați ? / Cînd răsuna-va 
glasul nostru, / Al celor frînți și 
împilați ?“. în numele acestei soli
darități superioare se adresează 
Ady Endre în 1914 lui Goga : „Cre- 
de-mă că iubesc poporul tău 
minunat și bogat în simțiri, cum îl 
iubesc și pe al meu". în numele so
lidarității de idealuri sociale și al 
respectului reciproc care trebuie să 
stea la temelia relațiilor între nați
uni, primește Ady, peste cîteva luni, 
mesajul fratern al lui Emil Isac.

Măcinat de boală în ultimii ani de 
viată, cu ochii ieșiți din orbite, poe
tul, în al cărui amurg neobișnuit de 
timpuriu mai pîlpîie o nouă dragos
te, iese în 1918 diptr-un sanatoriu 
budapestan, ca să se stingă peste 
un an la Ciucea. Glasul său, răsu- 
nînd mai departe pe malurile Dună
rii, s-a răspîndit treptat, în cercuri 
concentrice, și în alte graiuri ale 
lumii. Deși a trecut o jumătate de 
veac de Ia moartea sa, Ady Endre 
vorbește cu același patos social, cu 
aceeași liră vibrant umanistă.

ADUNARE COMEMORATIVĂ
IA TIMIȘOARAs

în sala Teatrului maghiar de stat 
din Timișoara a avut loc joi după- 
amiază o adunare comemorativă, 
prilejuită de împlinirea a 50 de ani 
de la moartea Poetului Ady En-; 
dre. Au luat cuvîntul conf. univ. dr. 
Traian Bunescu, președintele Comi
tetului județean de cultură și artă, 
Alexandru Jebeleanu, Franyo Zoltan.

(Agerpres)



SCINTEIA — vineri 24 ianuarie 1969 PAGINA 5

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul Marii Britanii 
Cuvîntările rostite

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki

In cursul zilei de joi, ministrul 
afacerilor externe al Regatului Ma
roc, dr. Ahmed Laraki, și celelalte 
persoane oficiale marocane care se 
află în fara noastră, au plecat în- 
tr-o călătorie pe Valea Prahovei.

După un scurt popas la Sinaia,, 
unde au vizitat Castehil Peleș, oas
peții și-au continuat drumul spre

orașul Brașov, unde au fost în- 
tîmpinați de Marin Decu, prim 
vicepreședinte ăl consiliului popu
lar municipal.

Oaspeții marocani sînt însoțiți 
de Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de func
ționari superiori din acest minister 
și alte persoane oficiale.

„Integrarea" - in contradicție 
cu cerințele dezvoltării 

relațiilor economice mondiale
în cuvîntarea sa, ambasadorul 

Denis Seward Laskey a transmis, 
în numele Maiestății Sale Regina 
Elisabeta a Xl-a, bune urări pen
tru bunăstarea și prosperitatea 
României.

Menționînd că în ultimii ani re
lațiile dintre România și Marea 
Britanie s-au dezvoltat continuu și 
că schimburile la nivel ministe
rial au cunoscut o creștere impor
tantă, ambasadorul britanic a ară
tat : „Aceste schimburi ilustrează 
dorința ambelor noastre guverne 
și popoare să se cunoască mai bine 
și să coopereze în multe domenii 
variate spre avantajul nostru re
ciproc. Noi le considerăm ca fiind 
o contribuție pozitivă adusă păcii, 
securității și unei mai bune înțe
legeri atît în Europa, de care 
ambele noastre țări aparțin, cit 
și între toate națiunile lumii".

„Este în intenția guvernului meu, 
a continuat ambasadorul britanic, 
și acesta va fi privilegiul pe care 
îl voi avea în timpul șederii 
mele în România, de a continua 
să promoveze această dezvoltare 
pe baza principiilor pe care ambe
le noastre guverne le recunosc în 
relațiile dintre state".

„Guvernul meu, a spus amba
sadorul Denis Seward Laskey, este 
dornic să coopereze cu guvernul 
dv., pentru promovarea creșterii 
unor contacte mai generale între 
țările noastre, prin vizite perso
nale, legături între organizații 
profesionale și academice și schim
buri culturale. Noi acordăm o 
atenție specială dezvoltării relații
lor noastre comerciale". „Guvernul 
meu — a spus ambasadorul — va 
continua să facă tot ce-i stă în 
putință pentru a menține șl îm
bunătăți această tendință încuraja- 
td- to. Noi salutăm, de asemenea, 
și' progresul realizat de curînd 
prin efortul comun al multor în
treprinderi și instituții din ambe
le țări pentru dezvoltarea unei 
cooperări practice în multe dome
nii ale industriei și tehnologiei, 
acolo unde cerințele economiilor 
noastre 8e completează una pe cea
laltă. In felul acesta putem da o 
expresie concretă dorinței noastre 
reciproce de a realiza o apropiere 
mai mare între țările noastre".

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind pen
tru urările adresate României, a 
rugat pe ambasadorul Denis 
‘Se yard Laskey să transmită Ma
iestății Sale, Regina Elisabeta a 
II-a, în numele Consiliului de Stat 
și al său personal, cele mai bune 
urări pentru prosperitatea și feri
cirea poporului britanic.

In continuare, președintele Con
siliului de Stat a arătat: „împăr
tășim părerea dv„ domnule amba
sador, că relațiile dintre țările 
noastre au cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare continuă, atît pe plan 
politic, cît și pe plan economic și 
cultural-științific".

„Realizarea unor importante

contacte politice, sporirea volumu
lui schimburilor comerciale, cul
turale și științifice, extinderea co
operării economice, încheierea de 
acorduri în diferite domenii, pre
cum și colaborarea în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, creează condiții priel
nice pentru extinderea relațiilor 
româno-britanice, pentru ridicarea 
lor la un nivel superior".

Subliniind consecvența politicii 
de pace și înțelegere, între state, 
promovată de Republica Socialistă 
România cu toate țările, pe baza 
respectării principiilor suveranită
ții și independenței naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, președintele Consiliului de 
Stat a arătat:

„Acționînd în mod statornic în 
acest spirit, România se va preo
cupa și în viitor de dezvoltarea 
relațiilor cu țara dumneavoastră. 
Noi acordăm toată atenția lărgirii 
contactelor și consultărilor între 
membrii guvernelor noastre în 
probleme de interes comun, inten
sificării legăturilor între institu
țiile de știință, artă și cultură, 
fructificării cît mai depline, prin 
eforturi comune, a posibilităților 
existente pentru dezvoltarea rela
țiilor româno-britanice.

Aș dori să subliniez, domnule 
ambasador, că și țara noastră pune 
un accent deosebit pe lărgirea 
schimburilor comerciale cu Marea 
Britanie, pe promovarea cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
în domenii cît mai variate, care să 
fie avantajoasă ambelor părți.

Ritmul înalt de dezvoltare și de 
diversificare a economiei, științei 
și culturii românești și potențialul 
economic și tehnico-științific al 
Marii Britanii, cunoscute și apre
ciate în România, sînt premise so
lide pentru extinderea în conti
nuare a legăturilor dintre țările 
noastre".

In încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului Marii Britanii, Denis Seward 
Laskey, succes deplin în activita
tea sa consacrată dezvoltării rela
țiilor dintre România și Marea 
Britanie și l-a asigurat că în înde
plinirea acestei înalte misiuni se 
va bucura de tot sprijinul Consi
liului de 'Stat, al guvernului ro
mân și al său persotiat

★

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Marii 
Britanii, Denis Seward Laskey.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu,' minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul britanic a fost în
soțit de membri ai ambasadei.

Adunare consacrată Zilei 
internaționale de solidaritate 

cu popoarele arabe
Sub egida Ligii române de prie

tenie cu popoarele din Asia și 
Africa și a Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii, joi după- 
amiază, a avut loc în Capitală o ă- 
dunare consacrată , Zilei internațio
nale de solidaritate cu popoarele 
arabe.

Printre participant! se aflau 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
unor instituții de stat și organizații 
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderile bucureștene.

Au fost de fată Moustapha 
Moukhtar, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite la București, și membri 
ai ambasadei.

Luînd cuvîntul în deschidere, 
prof. dr. docent Stanciu Stoian. se
cretarul general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, a exprimat sprijinul și sim
patia poporului român fată de 
lupta popoarelor arabe pentru apă
rarea și consolidarea independentei 
și suyeranitătii lor naționale, pen
tru progres economic și social.

Prof. dr. docent Tudor Popescu, 
membru în conducerea Ligii româ
ne pentru prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, a prezentat în con
tinuare o amplă expunere în care 
a evocat tradiția legăturilor de 
prietenie dintre tara noastră și po
poarele arabe.. Referindu-se la si
tuația din Orientul Apropiat, vorbi
torul a arătat că Romănia se pro
nunță pentru soluționarea pe cale 
politică a divergentelor existente, 
pentru aplicarea în practică a Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, care condamnă a- 
nexarea de teritorii ca urmare a 
operațiilor militare și cere recu
noașterea dreptului fiecărui stat din 
această zonă de a se bucura de o 
existentă independentă și suverană. 
Vorbitorul a relevat apoi relațiile 
multilaterale, schimburile economi
ce. culturale și colaborarea în di
verse domenii dintre poporul ro
mân și popoarele arabe, exprimîn- 
du-și convingerea că aceste relații 
se vor consolida continuu, în in
teresul și avantajul reciproc, spre 
binele cauzei păcii și securității ge
nerale. (Agerpres)

SPORT
FOTBAL

„Turneul U.E.F.A.11, la orizont

In Editura Politică 

au apărut
NOUL COD PENAL ȘI CO

DUL PENAL ANTERIOR. In 
lucrarea „Noul cod penal, și co
dul penal anterior", prezentare 
comparativă, apărută în Editura 
politică, se întreprinde o pre
zentare sistematică a deosebiri
lor și asemănărilor dintre cele 
două coduri penale.

Prin întregul ei conținut, lu
crarea are menirea de a constitui 
un sprijin pentru juriști în ac
tivitatea lor teoretică și practică, 
de a contribui la înțelegerea și 
aplicarea corectă a noii legislații 
penale, la interpretarea ei uni
tară, la găsirea soluțiilor cores
punzătoare pentru rezolvarea 
diverselor situații tranzitorii.

CODUL DE PROCEDURĂ 
PENALA. Volumul cuprinde co
dul de procedură penală ăl Re
publicii Socialiste România, a- 
doptat de Marea Adunare Națio
nală la 12 noiembrie 1968. de 
asemenea Legea pentru punerea 
în aplicare a codului penal al 
Republicii Socialiste România, 
Legea pentru punerea în aplica
re a codului de procedură penală 
al Republicii Socialiste România, 
precum și indicele alfabetic al 
Codului de procedură penală.

D. MAZILU : DEZVOLTAREA 
ȘI APARAREA AVUTULUI OB
ȘTESC. Lucrarea abordează cu 
competență numeroasele proble
me ale dezvoltării și apărării 
avutului obștesc, subliniind im
portanța deosebită a factorilor 
care contribuie la sporirea conti
nuă a avuției poporului. Este 
evidențiată îndeosebi activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid și de organele de stat 
pentru dezvoltarea și păstrarea 
avutului obștesc.

BUGETELE SINDICATELOR, 
ASOCIAȚIILOR ȘI CLUBURI
LOR SPORTIVE, CASELOR DE 
AJUTOR RECIPROC. Lucrarea 
este elaborată pe baza generali
zării practicii financiar-bugetare 
a organelor sindicale, sportive șl 
C.A.R. Ea se adresează unui 

| eerc larg de cititori, activiști ai 
• organelor sindicale, sportive și 
i C.A.R. precum și tuturor celoi 
. care vor să cunoască aceste do- 
I menii de activitate.
f................. .... .

Cronica zilei
Ambasada Franței la București 

a oferit Centrului de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi de la Otopeni 
o colecție de cărți și lucrări de 
specialitate. Colecția cuprinde 94 
de volume din domeniile conduce
rii întreprinderilor, organizării 
producției, studiului muncii, utili
zării și descrierii sistemelor de 
prelucrare automată a datelor ne
cesare conducerii și organizării 
producției.

(Agerpres)

Poate că titlul acestei scurte note 
pare surprinzător : pînă la data în
ceperii „Turneului U.E.F.A." mai 
sînt; aproape patru luni (după cum 
se știe anul acesta competiția celor 
mâi tineri fotbaliști europeni este 
programată între 17 și 25 mai în mai 
multe orașe ale R. D. Germane). 
Titlul se referă însă numai la preo
cupările, în speță, care există la 
forul nostru de specialitate. Zilele 
trecute, am avut o discuție cu antre
norul GH, OLA. conducătorul tehnic 

...al lotului nostru de juniori, în legă
tură cu pregătirile eare se facdn-ve- 
derea turneului amintit.

„Echipa noastră este calificată 
deja pentru competiția care se va 
desfășura în cursul lunii mai, în 
R. D. Germană. Deci, ceea ce ne 
rămîne de făcut este asigurarea al
cătuirii unui Iot reprezentativ pen
tru valoarea masei de juniori din 
țara noastră și. bineînțeles, pregăti
rea acestui lot. Am renunțat la orice

*
LA GLASGOW, în prezența a peste 

60 000 de spectatori, s-a desfășurat 
returul meciului dintre echipele 
Glasgow Rangers și DWS Amster
dam, contînd pentru turul III al 
„Cupei orașelor tîrguri" la fotbal. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 2—1 (2—1).

învingători și în primul joc (scor 
2—0), fotbaliștii scoțieni s-au califi
cat pentru turul următor al compe
tiției.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL DE LA MAR DEL 
PLATA conduce neînvinsă echipa 
Boca Juniors cu 6 puncte, urmată 
de M.T.K. Budapesta, Estudiantes. 
Slovan Bratislava — 5 puncte. Ra
pid Viena, Palmeiras — 3 puncte și 
Mar del Plată — 1 punct. . . .

îh ultimele două partide disputate, 
Estudiantes a învins cu scorul de 
4—0 o selecționată a orașului Mar 
del Plata, iar Slovan Bratislava a 
terminat la egalitate 0—0 cu Pal
meiras.

IN ZIUA A TREIA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL HEXAGO
NAL DE FOTBAL DE LA SANTIA
GO DE CHILE, echipa argentineană 
San Lorenzo a terminat la egalitate

fel de pregătire centralizată, cu atît 
mai mult cu cit în linii esențiale am 
stabilit și lotul. Singura perioadă în ra 
care ne vom întilni, impreună, este 
programată în timpul vacanței de 
primăvară a elevilor. Atunci, vom 
susține o serie de întîlniri internațio
nale : la 2fi și 28 martie cu repre
zentativa similară a R.D.G. Aceste 
jocuri Ie vom disputa „acasă". Apoi, 
vom participa la turneul de juniori 
de la Cannes (6—10 aprilie) alături 
de ■ selecționatele _ Franței, Italiei, 
Turciei, U.R.S.S. etc. In cadrul a- 
cesteî wmtpetiții, vom obține, ca să B 
spun așa, adevărata imagine a lotului 9 
care va face deplasarea la „Turneul n 
U.E.F.A.", ediția de anul acesta. Aș 8 
putea să vă spun, însă, de pe | 
acuni eă, exceptind unele „nume", B 
șl de data aceasta sînt prezent! în I 
lot mulți juniori talentați, care re- | 
prezintă adevărate speranțe pentru | 
viitorul fotbalului nostru".

1—1 cu formația chiliana Colo Colo. I 
în clasamenț conduce Corinthias j| 

(Brazilia) cu 3 puncte, urmată de B 
Steaua Roșie Belgrad. Dinamo Mos- g 
cova, San Lorenzo, Colo Colo — 2 B 
puncte și Universidad (Chile) — 10 
punct.

MAI MULTE CLUBURI SPORTI- | 
VE VEST-GERMANE intenționează H 
să amenajeze terenuri de fotbal al I 
căror gazon să fie înlocuit cu un co- n 
vor de material plastic. întreprinde- I 
rea „BASF" din Ludwigshafen, una B 
din cele mai mari furnizoare vest- | 
germane de produse chimice, a pus B 
la punct un astfel de material sin- 3 
tetic care rezistă la orice condiții | 
atmosferice. „Covorul de fotbal" a B 
fost experimentat deocamdată pe un B 
teren de handbal la Goeffingen de B 
jucătorii echipei Duklâ-Praga. A- g 
ceștia au declarat că este cel mai | 
bun teren pe care au jucat vreodată, g 
Riscurile de accidentări sînt reduse y 
mult și sportivul nu obosește atît de B 
repede ca pe un teren natural.

Proiectanții noului gazon artificial a 
declară, de asemenea, că acesta pre- B 
zintă și avantaje economice întrucît B 
nu necesită întrețineri speciale, și | 
sumele investite se amortizează re- | 
pede.

în literatura economică din diferi
te țări se întîlnesc frecvent referiri 
Ia „economia mondială", la proble
mele și tendințele ei de dezvoltare. 
Noțiunea își. găsește, desigur, justifi
care doar în sensul considerării 
globale a activităților economice des
fășurate în toate țările lumii, privite 
în ansamblul lor, ca și a relațiilor 
economice dintre ele. Intr-o aseme
nea accepțiune, termenul de „econo
mie mondială" poate fi folosit, deși 
ideea de unicitate presupune în mod 
strict obligatoriu recunoașterea exis
tenței economiilor âațlonale distinc
te care o compun ele însele fiind de 
tipuri diferite, — economii socialis
te, capitaliste, și chiar tipuri carac- 
terizaie prin relații de producție feu
dale sau și mai înapoiate. Realitățile 
contemporane impun în mod catego
ric concluzia că economia mondială 
este constituită și poate fi concepută 
numai ca ansamblul relațiilor econo
mice internaționale dintre state su
verane și independente între ele, 
avînd ca element constitutiv econo
miile naționale.

Dezvoltarea relațiilor economice 
mondiale este determinată de legități 
obiective care impun ca economiile 
naționale ale diverselor state să coo
pereze între ele, să facă un multi
lateral schimb de activități. Aceste 
legități decurg din existența divi
ziunii mondiale a muncii, din varie
tatea geografică și climatică a țări
lor lumii, din inegala repartizare a 
bogățiilor solului și subsolului pe 
glob, din necesitatea schimburilor de 
cunoștințe tehnico-științifice, de ex
periență productivă. Dezvoltarea 
fructuoasă a relațiilor economice in
ternaționale presupune și reclamă 
imperios autonomia statelor, adică 
exercitarea suveranității și indepen
dentei lor politice și economice. în
tre independența statelor și relațiile 
economice mondiale nu există o opo
ziție —• independența țărilor expri- 
mînd dreptul lor inalienabil de a 
dispune în mod liber și suveran de 
resursele materiale și umane de pe 
teritoriul lor, de a face schimburi re
ciproc avantajoase și pe baze echi
tabile cu alte țări, de a-și alege de 
sine stătător sistemul social și eco
nomic. Respectarea independenței 
și suveranității naționale a țărilor 
constituie o condiție esențială a dez
voltării relațiilor economice dintre 
state și, implicit, a dezvoltării eco
nomiei mondiale.

Necesitățile generale ale progresu
lui economic, determinînd intensifi
carea largă, multilaterală, a colabo
rării și cooperării între toate sta
tele, condamnă la eșec orice încer
care de scindare a relațiilor eco
nomice mondiale. Tendințele de sec
ționare a circuitelor normale ale 
relațiilor economice internaționale, 
de constituire a unor grupări eco
nomice închise s-au dovedit nevia
bile — iar viata a măcinat și ma
cină treptat barierele artificiale ri
dicate în calea relațiilor economice 
normale.

Necesitatea obiectivă a intensifi
cării relațiilor economice între toate 
statele nu poate fi confundată. în 
nici un caz, cu „contopirea" econo
miilor naționale într-o economie su- 
pranațională sau ștergerea caracte
rului distinct al economiilor națio
nale. De cele mai multe ori tocmai 
pledoariile unor economiști occi
dentali pentru dezvoltarea „eco
nomiei mondiale" servesc drept 
„suport teoretic" al planurilor de 
„integrare" economică supranaționa- 
lă. Aceste planuri au în vedere con
topirea diferitelor economii națio
nale într-o economie supranatională. 
care să șteargă diferentele și parti
cularitățile dintre ele. în schemele 
pe care le susțin adeptii acestor 
„teorii" se are în vedere, mai întîi, 
o contopire în entităti econo
mice regionale, care să cuprindă e- 
conomiile mai multor state, urmînd 
ca apoi „integrarea" să capete di
mensiuni mereu și mereu mai largi, 
dimensiuni mondiale. Asemenea 
scheme — clădite pe ignorarea celor 
mai elementare realități economico- 
politice ale lumii de azi — urmă
resc să facă mai atrăgătoare ideea 
„integrării", prezentînd-o ca singu
rul mod. chipurile, de „armonizare" 
a intereselor diferitelor națiuni, ca 
„unicul remediu" pentru lichidarea 
concurentei economice internațio
nale. Dar — așa cum arată expe-
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riența Pieței comune — „integra
rea" se dovedește a fi un iz
vor de contradicții și nu de ate
nuare a lor, un mijloc de subordo
nare a economiei țărilor mai puțin 
dezvoltate de către economia țărilor 
mai puternice și nu un instrument 
de egalizare a nivelurilor de dezvol
tare economică. Practica activității 
Pieței comune demonstrează că or
ganismele „comune" sînt dominate, 
în fapt, de interesele celor mai puter
nici dintre parteneri, iar „pierderea 
de suveranitate" nu este egală pentru 
statele mari ca și pentru cele mici. 
De aceea, se și constată în ultima 
vreme în diferite țări ale Pieței co
mune o creștere a îngrijorării fată de 
încălcările suveranității și indepen
dentei naționale pe care le implică 
procesele de „integrare" economică 
și politică vest-europeană și îndeo
sebi proiectele de a acorda preroga
tive „supranaționale" diferitelor insti
tuții comunitare. Chiar și unii e- 
conomiști și oameni de stat care cu 
cîtiva ani în urmă vorbeau despre 
avantajele „integrării" au început 
să-și revizuiască concluziile în a- 
ceastă privință.

Urmărind să dea o aparență cît de 
cît obiectivă tezelor „integrării", 
unii autori inventează „legi" econo
mice — ca, de pildă, așa- 
zisa „lege a importanței descrescîn- 
de a comerțului internațional". Este 
însă de ajuns să se examineze cifre
le privitoare la exporturile și impor
turile mondiale pentru a se 
marca, în întreaga perioadă postbe
lică, o creștere accelerată a comer
țului internațional, mai rapidă decît 
a producției de bunuri materiale. Pe 
de altă parte, alături de comerț, au 
apărut și s-au extins forme noi de 
legături economice, cum sînt coope
rarea în diferite domenii ale produc
ției și schimbului de mărfuri și 
servicii.

în același scop, este menționată și 
„legea internaționalizării producției 
și capitalului". Ca o „dovadă" con
cretă este socotită tendința consti
tuirii de monopoluri internaționale 
— de la carteluri la trusturi — pri
vite ca mijloace pentru realizarea 
marilor capitaluri necesare produc
ției de masă. Astfel de monopoluri 
sînt, într-adevăr, internaționale prin 
activitatea lor, prin legăturile care 
unesc diversele filiale ce le aparțin și 
care sînt situate în diverse state. 
Ele sînt însă întreprinderi naționale 
prin proprietatea asupra capitalului 
lor, prin controlul exercitat asupra 
activității lor", prin faptul că puterea 
dedeciziese’concentrează în : ntîihile: 
stăpînilor monopolului internațional 
respectiv, proprietarii fiind apără
torii propriilor interese sau ale inte
reselor țării puternic dezvoltate că
reia îi aparțin. încă înaintea pri
mului război mondial. Lenin a- 
răta că asa-zisa „internaționali
zare a capitalului și producției" 
prin intermediul monopolurilor in
ternaționale constituie, de fapt, o 
formă de împărțire economică a lu
mii între marile monopoluri. în nu
mele internaționalizării producției, 
integraționiștii vorbesc despre un 
așa-zîs cadru național „prea strimt" 
pentru dezvoltarea forțelor moderne 
de producție, trecînd sub tăcere fap
tul că depășirea granițelor naționale 
are loc într-un singur sens și anume 
prin stabilirea unor relații de domi
nație asupra altor economii națio
nale— sau compartimente ale aces
tora — de către monopolurile puter
nice.

Este o realitate a zilelor noastre 
faptul că relațiile economice mon
diale nu se bazează numai pe legă
turi echitabile, ci cunosc și raporturi 
inechitabile, dintre economii domi
nante și economii subordonațe. în- 
cercînd să ridice la rangul de princi
piu general valabil acest aspect, unii 
economiști occidentali, între care, de 
exemplu Guy Willy Schmeltz („L’fî- 
conomie mondiale contemporaine") 
vorbesc despre o „lege a șatelitizării" 
economiilor mai slabe față de o eco
nomie dominantă, care s-ar mani
festa ca un fel de lege a gra
vității economice. Ca exemplu

tipic, Schmeltz dă procesul de 
satelitizare a economiilor naționale ale 
unor țări occidentale față de Statele 
Unite. încercarea de a prezenta un 
asemenea fenomen ce decurge din 
politica de hegemonie a S.U.A. ca un 
proces legic nu este însă altceva de
cît o strădanie de a ridica hege
monia la rangul de necesitate inexo
rabilă, de a legifera inegalitatea și 
dominația celui puternic.

Trebuie remarcat, totodată, că rea
litățile infirmă teoriile care susțin 
că „integrarea" ar reprezenta un 
factor de progres, un „impuls" pentru 
accelerarea economiilor naționale. 
Așa, de pildă, din 1958 și pînă în 
1968, în anii de existență și funcțio
nare a Pieței comune, țări ca Repu
blica Federală a Germaniei și Italia 
nu și-au modificat în favoarea lor 
locul în producția industrială a lumii 
capitaliste, iar Franța, Belgia și 
Olanda și-au pierdut din ponderea 
lor în această producție față de pe
rioada anterioară intrării lor în 
C.E.E. în schimb, este de-ajuns să 
reflectăm asupra evoluției economi
ce postbelice a Japoniei, care 
și-a modificat locul în producția in
dustrială mondială, capitalistă, tre
cînd de la 1,5 la sută (în 1948) Ia 
7,8 la sută (în 1968), pentru a înțe
lege că nu „integrarea" este motorul 
propulsor al dezvoltării economiilor 
naționale în condițiile contemporane.

Falsitatea încercărilor de a pre
zenta „integrarea" supranațională ca 
modul exemplar de dezvoltare a re
lațiilor economice mondiale contem
porane este demonstrată de faptul că 
așa-zișii „mondialiști" sînt, în reali
tate, adepți ai formării de grupări 
economice închise. Cum se îm
pacă însă pledoariile teoretice ale 
acestora cu faptul că ei mi
litează pentru crearea de grupări 
economice închise, în care se pune 
accentul pe dezvoltarea relațiilor e- 
conomice doar între membrii respec
tivei grupări, mai mult sau mai pu
țin izolată de contextul relațiilor e- 
conomice mondiale 1 De fapt, limi
tele unor astfel de grupări coincid 
cu limitele în care se exercită sau 
se poate exercita dominația partene
rilor mai puternici.

Dezvoltarea relațiilor economice 
mondiale în etapa istorică actuală 
nu poate fi concepută decît ca o ur
mare a intensificării relațiilor eco
nomice dintre state independente și 
suverane, prin diversificarea conti
nuă a formelor acestor legături care 
să respecte independenta și suvera
nitatea națională a statelor, princi
piul echității partenerilor, avantajul 
lor reciproc în relațiile pe care le 
stabilesc. Experiența arată că dezvol
tarea unui climat de- încredere re
ciproc^, ; izvorît tocmai din respecta
rea acestor principii, duce la înlătu
rarea barierelor artificiale care mai 
frînează relațiile economice între 
țările lumii contemporane.

Dezvoltarea relațiilor economice 
mondiale este lezată ori de cîte ori 
nujsfnt respectate aceste principii — 
încălcarea lor fiind o practică uzuală 
a politicii economice imperialiste, 
exprimată prin schimburi inechita
bile de mărfuri, prin acțiunea unei 
foarfeci a preturilor în defavoarea 
țărilor mai puțin dezvoltate, prin 
înăbușirea cu ajutorul mijloacelor 
economice și extra-economice a dez
voltării ramurilor economice vitale 
pentru diferitele țări, prin aservirea 
economiei altor state în scopul ex
ploatării lor, cît și în scopul domi
nării lor politice. Dimpotrivă, relații
le bazate pe suveranitatea și inde
pendenta statelor — a căror respec
tare se impune ca o cerință majoră 
în lumea contemporană — au avan
tajul că asigură un cadru optim pen
tru progresul economic al fiecărei 
țări, așezînd relațiile dintre state pe 
baze efectiv favorabile cooperării și 
colaborării internaționale.

Experiența arată că cu cît o țară 
este mai avansată din punct de ve
dere economic, cu atît poate parti
cipa mai activ la relațiile economice 
internaționale, ou atît ea poate primi 
și da mai mult în schimburile eco
nomice dintre state, în circuitul mon
dial de valori materiale și spirituale. 
Progresul economic al fiecărei eco
nomii naționale constituie astfel pre
misa intensificării relațiilor economi
ce mondiale.

(Urinare din pag. I)

clădirilor, calitatea unor 
instalații, se pune între
barea : „nu există o fază 
în care asemenea defi
ciențe să fie sesizate din 
timp si remediate Să 
urmărim deci itinerarul 
predării și luării în folo
sință a locuințelor. După 
activitatea febrilă a cons
tructorilor urmează . pe
rioada predării la cheie a 
noilor apartamente. Din 
păcate, pe unele șantiere 
„ceremonialul" acestui eve
niment este destul de scurt. 
Cum se desfășoară lucru
rile 7 O comisie de recep
ție, alcătuită exclusiv din 
reprezentanții direcției gos
podăriei spațiului loca
tiv și ai întreprinderii care 
a construit, examinează 
clădirile și constată ade
seori că sînt necesare unele 
reparații urgente. Se înche
ie un document de „recep
ție provizorie" și o listă de 
reparații care cad în sar
cina întreprinderii cons
tructoare. Adeseori însă, 
remedierile nu sînt execu
tate urgent, efectuarea lor 
continuîndu-se și după re
cepția provizorie. în anul 
de garanție. Nu de puține 
ori locatarul descoperă a- 
bia după mutare că apar
tamentul prezintă unele 
deficiențe care n-au fost 
trecute de. la început în 
lista de remedieri.

De obicei, echipele 
de constructori părăsesc

definitiv șantierul o dată cu 
recepția provizorie. Reme
dierile sînt trecute „în 
plan", dar executarea lor 
se pare că devine ultima 
grijă a conducătorilor de 
șantier. Reparații, de cele 
mai multe ori mărunte, 
care necesită angajarea u- 
nor infime forte și mij
loace de muncă, sînt a- 
mînate de pe o zi pe alta 
și de la o lună la alta. în
tre timp, locatarii conti
nuă să bată la ușile 
I.A.L.-urilor care neavînd 
o altă soluție (nu ele 
mînuiesc fondurile pentru 
remedieri) îi trimit la 
I.C.M. De aici, cetățenii 
sînt retrimiși la I.A.L. 
ș.a.m.d. în cartierul Ber- 
ceni din București, pe stra
da Aleea Aliorului 2, a ră
mas moștenire de Ia cons
tructori o clădire neglijent 
finisată; pereții aparta
mentelor 29 și 30 prezintă 
vizibile semne de ume
zeală, infiltrații; liftul nu 
funcționează. De 3 luni de 
zile, locatarii îi caută pe 
constructori pentru reme
dierea acestor defecte.

Uneori remedierile întîr- 
zie chiar peste termenul de 
garanție. Din cele 3 000 de 
apartamente, cîte a cons
truit anul trecut I.C.Mi-4 
București, la un număr a- 
preciabil termenul de ga
ranție e depășit. La u- 
nele din acestea sînt 
necesare reparații care, 
amînate la „calendele 
grecești", fac ca defec

tele să ia amploare — ne- 
cesitînd cheltuieli supli
mentare. La Iași este de no
torietate publică situația de 
la blocurile 120, 122 și 124 
(din șoseaua națională) la 
care caloriferele nu încăl
zesc, iar instalațiile de apă 
sînt defecte. Aici termenul 
de garanție a fost depășit 
cu 2 ani...

Am cerut lămuriri atît 
gospodarilor spațiului lo
cativ. cît și constructori-

rialele cu întîrziere, fluc
tuația brațelor de muncă 
și dispersarea efectivului 
pe numeroase șantiere con
tinuă să prejudicieze în 
parte organizarea muncii 
pentru satisfacerea multi
plelor solicitări. Dar în cea 
mai mare parte transferul 
remedierilor de la un an la 
altul este rezultatul unor 
neajunsuri organizatorice. 
De multe ori — ne infor
mează lucrătorii I.A.L. 4

de constructori pentru a 
executa remedierile ne
glijate. în practică însă, 
nici un beneficiar nu pro
cedează astfel, ei insistă pe 
lîngă constructor să-și 
ducă obligațiile pînă la ca
păt

— Insistență firească ! 
Oare nu constructorul res
pectiv trebuie să-și înde
plinească obligația de a 
preda clădirea în condiții 
ireproșabile de calitate și

dierile dincolo de perioada 
de garanție pentru a le 
„preda" astfel I.A.L.-urilor 
în recepție definitivă.

Cui slujește o asemenea 
situație ? în nici un caz lo
catarului, care uneori se a- 
flă în situația de a „recep
ționa" el consecințele dispu
tei amintite. Mai exact, la 
insistentele I.A.L. — în ca
zul dat, apărătorul legal al 
locatarului — I.C.M. exe
cută de mîntuială unele

Antidotul remedierilor
lor — și am constatat că re
medierile sînt privite ca 
un fapt obișnuit, aproape 
familiar în activitatea șan
tierelor. Practic, am fost în- 
tîmpinați la direcțiile I.C.M. 
ca și la Direcția gene
rală construcții-montaj din 
București cu exclamația 
stereotipă și liniștitoare: 
„Aa... remedierile... desi
gur... Ce să-i faci ?... La 
urma urmei trebuie să e- 
xiste și remedieri" !

Sînt, desigur, și cazuri 
cînd constructorii nu dis
pun de posibilitatea de a 
executa reparații urgente. 
Furnizorii le trimit mate-

București — se pierde tim
pul în căutarea constructo
rilor pentru a le notifica 
remedierile pe care sînt 
obligați să le facă.

După explicația ce ne-a 
fost furnizată de directorul 
I.C.M.-2, tov. C.1 Popa. 
I.C.M.-urile nu sînt stimu
late să execute remedieri. 
Organele financiare obligă 
pe constructori să justifice 
fondurile pînă la recepția 
provizorie. De aici încolo 
totul rămîne în seama 
constructorilor. Potrivit u- 
noi- reglementări în vi
goare, beneficiarii pot a- 
pela la o altă organizație

să asigure astfel viitorilor 
locatari confortul nece
sar ?

— Da — își formulează 
argumentele tov. Popa — 
dar cînd constructorii pă
răsesc șantierul întoarce
rea lor nu mai e renta
bilă...

Așa se explică faptul că 
„odiseea remedierilor" ia 
adeseori aspectul unei cu
rioase dispute. Pe de o 
parte, reprezentanții I.A.L. 
sînt interesați să preia imo
bilele în cît mai bună 
stare. Pe de altă parte, 
reprezentanții I.C.M. se 
străduiesc să amîne reme-

remedieri pentru „a îndu
pleca". Dar, I.A.L. re
fuză uneori recepția defi
nitivă și reparațiile sînt 
reluate de la capăt, pentru 
a se remedia unele reme
dieri.

în cursul investigației 
noastre am reținut un șir 
de propuneri privind po
sibilitățile de soluționare 
a problemei discutate. 
Numeroși dintre specia
liștii consultați au insistat 
asupra cerinței ca în con
tinuare să se facă eforturi 
pentru adaptarea unor me
tode și procedee noi de

construcție, eficiente, care 
să asigure indici înalți de 
calitate, să înlăture în 
mare parte necesitatea u- 
nor reparații după recepție. 
In acest sens, este de 
menționat faptul că în Ca
pitală s-a prevăzut, pentru 
viitorul apropiat, construc
ția a peste 15 000 de apar
tamente prin folosirea u- 
nor panouri mari, gata fi
nisate.

Este, de asemenea, impe
rios necesară o mai bună 
organizare a șantierelor de 
construcții,' paralel cu efec
tuarea unui control sever 
asupra normelor de cali
tate. Soluția înființării u- 
nor echipe și brigăzi spe
ciale, cu răspunderi pre
cise privind executarea re
medierilor în clădirile afla
te în garanție, poate con
stitui punctul de pornire 
pentru adoptarea unui sis
tem do lucru mai eficient.

Se cere intensificată 
munca politico-educativă în 
sprijinul ridicării nive
lului calitativ al lucră
rilor, al întăririi responsa
bilității fată de fondul lo
cativ. Iar pentru prejudi
ciile aduse calității unor 
lucrări este necesar să se 
prevadă responsabilități 
materiale, spre a spori exi
gența în toate fazele de 
construcție.

Numeroși cetățeni au a- 
preciat că și în modul cum 
se face actualmente preda

rea imobilelor în folosință 
există unele neajunsuri, 
printre altele, și acela că 
la recepție nu participă 
viitorii locatari. Ar fi însă 
întru totul posibil ca în a- 
ceastă activitate de mare 
răspundere să fie antrenați 
deputății din circumscrip
ția respectivă sau membri 
ai comisiilor de cetățeni.

O contribuție esențială 
la păstrarea în bune con
diții a locuințelor noi sînt 
chemați să aducă înșiși 
locatarii. Asociațiile de lo
catari, înființate de curînd, 
pot iniția activități menite 
să influențeze răspunderea 
cetățeanului locatar față de 
îngrijirea și întreținerea 
locuințelor, să prevină apa
riția unor stricăciuni sau 
extinderea altora. Răspun
derea pentru confortul și 
buna întreținere a spațiului 
locativ este, indiscutabil, 
nu numai o sarcină a cons
tructorilor și administrato
rilor de la I.A.L., ci și a 
cetățeanului.

Investigația noastră a 
consemnat în concluzie e- 
xistența unor largi posibi
lități de colaborare între 
toți factorii responsabili de 
calitatea și buna întreți
nere a spațiului locativ. 
Totul este ca aceste posi
bilități să fie transpuse în 
realitate — ceea ce va re
veni ca o importantă sarci
nă viitoarelor consilii popu
lare și viitorilor deputați.
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FORȚELE PATRIOTICE

AU ATACAT

BAZA AMERICANA

DE LA DA NANO
SAIGON 23 (Agerpres). — Forțele 

patriotico sud-vietnameze au atacat 
joi dimineața baza militară ameri
cană de la Da Nang. După cum re
latează agențiile de presă, 22 de ra
chete au fost lansate asupra bazei, 
constituind cel mai important bom
bardament la care au fost supuse in
stalațiile militare de la Da Nang.

în același timp, la 70 km de Saigon, 
au fost semnalate o serie de ciocniri 
de intensitate redusă între forțele 
patriotice și unități americano-saigo
neze.

APROPIAT LUCRĂRILOR crizei politice
ÎN SPRIJINUL COOPERĂRII

©
MINISTERIALE DIN LIBAN

BEIRUT 23 (Agerpres). — Criza mi
nisterială din Liban provocată de de
misia a patru din cei 16 membri ai 
guvernului condus de premierul Ras
hid Karame a fost reglementată, s-a 
anunțat oficial la Beirut în cursul 
nopții de miercuri spre joi. Președin
tele Charles Helou a acceptat demi
siile miniștrilor Pierre Gemayel, 
Raymond Edde, Nasri Maalouf și 
Hussein Mansour. Portofoliile aces
tora au fost atribuite altor patru 
membri ai parlamentului libanez. 
După completarea locurilor vacante 
în urma demisiilor celor patru mi
niștri a avut loc o redistribuire a por
tofoliilor în noul cabinet condus de 
Rashid Karame, care deține și func
ția de ministru de finanțe. Vicepre- 
mier și ministru al economiei a fost 
numit Nassim Majdalani; portofoliul 
ministerului de externe a fost atri
buit lui Youssef Salem.

REGLEMENTAREA CRIZEI nicat că Gunnar Jarring, reprezen
tantul secretarului general, U Thant, 
în Orientul Apropiat, va sosi săptă- 
mîna viitoare la New York. Cu acest 
prilej, el va stabili contacte cu cei 
patru membri permanenți ai Consi
liului de Securitate.

SESIUNII
C. A. E. R.

La

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
DINTRE STATELE EUROPENE

BEIRUT 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Le Monde“, 
premierul libanez, R. Karame, a 
declarat că țara sa este dispusă să 
accepte un ajutor militar francez, 
precizînd că în prezent au loc con
vorbiri la Paris care vor permite 
să se precizeze natura și amploarea 
acestui sprijin militar de care are 
nevoie.

© 0 DECLARAȚIE A PUR
TĂTORULUI DE CUVÎNT OFI
CIAL AL GUVERNULUI EGIP
TEAN

CAIRO 23 (Agerpres). — „S-ar pu
tea ca R.A.U. să nu mai sprijine re
zoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, dacă aceasta întîrzie 
să fie pusă în aplicare" — a declarat 
purtătorul de cuvînt oficial al guver
nului egiptean, după cum anunță a- 
genția France Presse. „Ceea ce ac
ceptăm astăzi, nu este necesar să 
acceptăm mai tîrzîu", a afirmat pur
tătorul de cuvînt în acest context, 
făcînd următoarea precizare: „Do
rim să avem pacea pentru construi
rea națiunii noastre și acesta este 
motivul pentru care sîntem dispuși 
să uităm trecutul și să punem în 
aplicare rezoluția din 22 noiembrie 
1967“. R.A.U. a sprijinit misiunea lui 
Gunnar Jarring, deși a fost convinsă 
că nu este cu putință o reglementare 
pașnică atît timp cît Israelul conti
nuă să ocupe teritoriile arabe.

*
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
declarat că Statele Unite nu au trans
mis încă răspunsul lor guvernului 
francez în legătură cu ținerea unor 
consultări la New York între repre
zentanții permanenți în Consiliul de 
Securitate ai celor patru mari puteri 
în legătură cu criza din Orientul A- 
propiat.

BERLIN 23 (Agerpres).
Berlin au luat sfîrșit joi lucră
rile celei de-a 22-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc. A fost semnat un comu
nicat comun.

în aceeași zi a început cea de-a 
38-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

® Demisia ministrului 
de interne ® Arestări 
în rîndurile cercurilor 
politice

® Propuneri românești la reuniunea experților
guvernamentali de la Geneva

Semnarea planului 
de colaborare între
Academia Republicii 
Socialiste România

GENEVA 23 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : La 
reuniunea experților guvernamen
tali pentru cooperarea științifică și 
tehnică organizată de Comisia Eco
nomică a O.N.U. pentru Europa, 
acad. Aurel Avramescu, șeful dele
gației române, a propus să se acorde 
o atenție deosebită unui domeniu 
de mare actualitate : cercetarea o- 
perațională.

Considerăm că cercetarea opera
țională trebuie să fie promovată de 
Comisia Economică O.N.U. pentru 
Europa, care ar putea totodată di
fuza rezultatele cercetărilor efec
tuate, ca și cele mai bune metode 
de tratare a diferitelor probleme 
economice și științifice. în ve
derea organizării acestei ac
țiuni, șeful delegației române 
a propus un program flexibil 
și evolutiv. Este vorba, în prima 
fază, de organizarea unui seminar, 
cu scopul de a defini și de a deli
mita problemele ce se pun, urmînd 
ca în faza următoare să se consti-

tuie un grup de experți care ar fi 
însărcinat cu stabilirea cadrului po
trivit acestei activități și ar propune 
crearea unui centru pentru cerce
tarea și difuzarea metodelor opera
ționale.

Sugestia șefului delegației române 
a fost primită cu mult interes de 
majoritatea participanților la reuni
une, ca și de secretarul executiv al 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

LA PAZ 23 (Agerpres). — Regimul 
militar din Bolivia cunoaște o nouă 
criză guvernamentală în urma demi
siei ministrului de interne, căpitanul 
David Fernandez. Hotărîrea sa este 
atribuită divergențelor pe care le are 
cu președintele țării, Rene Barrientos, 
în legătură cu noul val de arestări 
declanșat în întreaga țară. Imediat 
după ce și-a prezentat demisia, Fer
nandez a dispărut și nu se știe unde 
se găsește în prezent. După cum s-a 
anunțat, președintele Boliviei a insti
tuit starea de urgență sub pretext că 
s-ar organiza un complot împotriva 
regimului. De atunci, autoritățile au 
operat numeroase arestări în rîndu- 
rile cercurilor politice și a procedat la 
percheziții în sediile diferitelor partide.

generalului

® GUNNAR JARRING SE VA 
ÎNAPOIA LA NEW YORK

NEW YORK 23 (Agerpres). - După 
cum anunță agenția France Presse, 
surse informate ale O.N.U. au comu-

O coloană de camioane apar- 
finind forțelor saigoneze a căzut 
într-o ambuscadă organizată de 

patriofii sud-vietnamezi

ipotezele cu privire la o po- 
retragere a sa din funcție 

de termen. Aceste speculații

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — în- 

tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U. și difuzată în rîn- 
durile statelor membre, anunță a- 
genția Reuter, Siria s-a plîns că 
Israelul intensifică colonizarea co
linelor Golan, teritoriu ocupat în 
urma conflictului din vara anului 
1967, intenționînd să înființeze noi 
așezări.

*
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Mi

nisterul de Interne al Israelului a 
anuntat că se oferă o nouă posibi
litate ca 2000 de refugiați arabi în 
urma conflictului din iunie 1967 să 
revină pe teritoriile ocupate.

O hotărîre 
realista
Torsten Nilsson despre 
actul recunoașterii
R. D. Vietnam de către 
Suedia

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Vorbind în fața Riksdagului, mi
nistrul suedez de externe, Torsten 
Nilsson, și-a exprimat părerea că 
recunoașterea R. D. Vietnam de 
către Suedia va influența favora
bil conferința de la Paris în pro
blema vietnameză. Ministrul a rea
mintit că țara sa a fost printre pri
mele și în cazul recunoașterii R.P. 
Chineze, Algeriei, Uniunii Sovie
tice și chiar a Statelor Unite ale 
Americii. „în toate aceste cazuri, 
hotărîrea luată a fost realistă, a 
spus Torsten Nilsson. Sînt convins 
că același lucru se poate spune și 
despre ultima noastră hotărîre".

și Academia de 
a U. R. S. S.

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : La 23 ianuarie a fost semnat la 
Moscova planul de colaborare între 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Academia de Științe a 
U.R.S.S. pe anii 1969—1970. Planul 
prevede extinderea în continuare a 
colaborării științifice dintre acade
miile din cele două țări.

Din partea română planul a fost 
semnat de acad. Șerban Țițeica, vi
cepreședinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, iar din partea so
vietică de acad. A. P. Vinogradov, 
vicepreședinte al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Cu prilejul semnării, Ion Ciobo- 
taru, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Moscova, a ofe
rit un cocteil în saloanele ambasadei.

Comentarii ale presei franceze

pe marginea declarației

PARIS 23 (Agerpres). — Precizarea 
făcută de generalul de Gaulle în șe
dința Consiliului de Miniștri de 
miercuri că își va îndeplini mandatul 
prezidențial pînă la expirarea lui răs
toarnă 
sibilă 
înainte

[agențiile de presă transmit:

1

La Pnom Penh au fost 
date publicității notele adre- 
sate de Ministerul Afacerilor Externe 
al Cambodgiei Statelor Unite și ad
ministrației de la Saigon, în legătură 
cu acțiunile agresive întreprinse de 
forțele militare americano-saigoneze a- 
supra unor regiuni de frontieră cam
bodgiene. în legătură cu aceasta, gu
vernul regal cambodgian protestează 
cu hotărîre și cere guvernului S.U.A. 
și administrației saigoneze să ia măsuri 
eficiente pentru a pune capăt acestor 
atacuri.

ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Roma, ing. Cornel Burtică. 
Cu acest prilej au fost discutate, 
într-o atmosferă cordială, probleme de 
interes comun.

de Gaulle

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Francesco de Martino, l-a primit pa

Agenția TfîSS anunță că 
miercuri în timpul primirii festive fă
cute piloților cosmonauți a fost comis 
un act de provocare — au fost trase 
cîteva focuri în automobilul în care se 
aflau cosmonauții Beregovoi, Niko- 
laeva-Tereșkova, Nikolaev, Leonov. Au 
fost răniți șoferul automobilului și un 
motociclist din escorta cortegiului. Nici 
unul dintre cosmonauți n-a avut de 
suferit. Persoana care a tras focurile 
a fost reținută la locul infracțiunii. Se 
efectuează cercetări.

Societatea pentru răspîndirea știin
ței și culturii din Budapesta în cadrul 
ciclului „Călătorii în lumea largă". 
Cercetătorul științific, dr. Vasvary Ar
tur, a făcut o expunere despre țara 
noastră. Au fost prezentate apoi fil
mele documentare românești 
„Excursie pe litoral" și „Excursie la 
mănăstirile din nordul Moldovei". Ma
nifestarea s-a bucurat de un frumos 
succes.

DIN PRESA STRĂINĂ

La Cairo a fost inaugu
rat Tîrgul international al 
cărții. Sînt prezente 400 case de 
edituri reprezentînd 32 de țări. Standul 
român prezintă un număr de circa 500 
de exponate. El a fost vizitat de 
Sarwat Osasha, ministrul egiptean al 
culturii, și de ministrul orientării na
ționale, Mohamed Fayek.

Sotelitul artificial al Pă
mîntului „Cosmos-264" a 
fost lansat în Uniunea Sovietică în 
scopul continuării cercetării spațiului 
cosmic, în conformitate cu programul 
anunțat anterior. Centrul de coordo
nare și calcul prelucrează informațiile 
parvenite pe Pămînt.

La invitația Consiliului național 
al culturii din Cuba, miercuri a 
sosit la Havana, venind de la 
New York, ansamblul folcloric 
Ciocîrlia. Ansamblul va oferi 
patru spectacole în capitala 
Cubei.

Spectacolele artiștilor români 
sînt așteptate cu deosebit interes. 
Ziarele centrale și radioteleviziu- 
nea cubană au prezentat pe larg 
materiale consacrate activității 
ansamblului. Miercuri seara, la 
hotelul Riviera a avut loc o con
ferință de presă în cadrul căreia 
Petre Nastovici, conducătorul an
samblului Ciocîrlia, a răspuns la 
întrebările puse de ziariștii cuba
nezi.

au apărut ca urmare a declarațiilor 
făcute la 
Pompidou.
France Presse, că președintele a sesizat 
gravele inconveniente pe care decla
rațiile lui Pompidou le-ar putea avea 
pentru desfășurarea normală a vieții 
politice franceze.

Presa pariziană de joi dimineața co
mentează pe larg precizarea președin
telui. „Fiecare va înțelege importanța 
acestei declarații solemne, scrie „La 
Nation". In primul rînd, ea înlătură 
orice echivoc, deoarece zvonurile, 
care nu corespundeau realității, ar fi 
putut antrena consecințe serioase". în 
opinia ziarului „Les Echos", „punerea 
la punct făcută de președintele repu
blicii este în realitate o punere în 
gardă. Ea semnifică înainte de toate 
că nici politica externă, nici politica 
internă nu vor fi schimbate.

Roma de fostul premier 
Se pare, scrie agenția

PRAGA

TOKIO 23. — Corespondentul A» 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Cea de-a 
șaptea Convenție a partidului „Ko- 
mei" s-a încheiat prin alegerea unei 
noi conduceri a partidului, în frunte 
cu președintele Yoshikatsu Takeiri. 
într-o întrevedere cu corespondenții 
străini din Tokio, Takeiri a reafir
mat poziția „Komeito" de abolire a 
Tratatului de securitate japono—ame
rican și de eliminare în eta
pe a bazelor militare americane • de 
pe teritoriul nipon. „Komeito".—..-a 
anunțat intenția de a cere guvernului 
liberal-democrat să înlăture bazele a- 
mericane din Japonia și să ducă o po
litică externă independentă. După a- 
bolirea completă a Tratatului do 
securitate japono-american, „Komei
to" se pronunță pentru o neutralitate 
completă, bazată pe principiul nein
tervenției în afacerile interne ale al
tor state, pentru normalizarea relații
lor cu R. P. Chineză.

I Substratul
i unei măsuri de
i
i
i

emancipare"

Primul Congres I

In Olanda a izbuc
nit o puternică con
troversă politică în 
jurul intensificării 
înarmării 
planurilor 
Partide 
cercuri 
grupuri 
fesori, 
studențești și asocia
ții de femei au or
ganizat proteste și 
demonstrații împo
triva sporirii efortu
rilor militare.

Prilejul acestei 
controverse l-a con
stituit cererea adre
sată parlamentului 
de guvernul olandez 
pentru a aproba un 
credit special supli
mentar în valoare de 
225 milioane guldeni 
în vederea acoperirii 
cheltuielilor sporite 
de apărare în anii 
19G9—1971. Printre 
altele, se prevede a- 
chiziționarea a încă 
65 tancuri vest-ger- 
mane de tipul „Leo
pard", care să se a- 
dauge la cele 400 
comandate anterior. 
In afară de aceasta, 
urmează să fie acce-

potrivit 
N.A.T.O. 
politice, 

religioase, 
neutre, pro- 

organizații

lerată achiziționarea 
de arme antitanc si 
întărite forțele na
vale.

Ca o consecință di
rectă a cheltuielilor 
militare sporite, vor 
fi mărite impozitele 
pe articole de larg 
cansum.

„FRANKFURTER 
RUNDSCHAU"

In legătură cu pro
punerile guvernului, 
în Camera a doua a 
Parlamentului olan
dez au avut loc vii 
dezbateri. împotriva 
politicii guvernului 
s-au ridicat mai ales 
socialiștii, pacifiștii, 
partidul radicalilor, 
care nu de mult s-a 
desprins din partidul 
catolic. democrații 
liberali de stingă si 
partidul comunist. In 
cele din urmă gu
vernul a obținut, 
dar cu multă greu
tate. aprobarea pro
iectelor sale, deoare
ce partidele de opo
ziție nu s-au putut 
înțelege între ele.

In afara parlamen
tului protestele au 
fost mai vehemente. 
Opoziția extraparla
mentară cuprinde 
cercuri foarte largi 
Si a declanșat o ve
ritabilă furtună poli
tică în tară. Princi
pala întrebare pe 
care a pus-o opoziția, 
extraparlamentară și 
la care guvernul nu 
a putut da răspuns 
a fost 
tiunea 
sînt 
odată 
guldeni 
militare, în timp ce, 
de exemplu, pentru 
învățământ, 
construcții 
ințe nu se 
mijloacele 
Cerîndu-se o politică 
de alternativă. s-a 
pus accentul pe în
făptuirea unui curs 
al destinderii. In 
cadrul unei manifes
tații publice s-a ce
rut ca cele 225 mi
lioane de guldeni a- 
locate înarmării să 
fie folosite pentru 
crearea unui „minis
ter al păcii".

care este ra- 
faptului că 

alocate de- 
225 milioane 

în scopuri

sănătate, 
de locu- 
pot găsi 
necesare.

Generalul A. E. Martola, 
comandantul șef al forțelor O.N.U. 
din Cipru, a declarat la sosirea sa la 
Helsinki că după părerea sa în viito
rul apropiat va putea fi încheiat un 
acord între cele două comunități din 
insulă. Generalul finlandez a adăugat 
că reprezentanții celor două comunități 
i-au afirmat că vor realiza curînd un 
acord ale cărui detalii vor fi apoi 
discutate în mai multe comitete.

0 seara închinată Româ
niei a fost organizată i°‘ seara de

Conor Cruise O’Brien, scriitor 
și diplomat irlandez, care în pe
rioada mai-decembrie 1961 a în
deplinit funcția de reprezentant 
personal al secretarului general 
al O.N.U. în Katanga, a scris re
cent o piesă de teatru intitulată 
„îngeri ucigași". In piesa sa, 
O’B'ien atribuie fostului se
cretar general al O.N.U., Dag 
Hammarskjold, o anumită răs
pundere în asasinarea liderului 
congolez Patrice Lumumba. Ac
țiunea piesei se desfășoară în 
Congo în perioada dintre iulie 
1960, data primei intervenții a 
forțelor O.N.U. în această țară, 
și septembrie 1961, cînd Ham
marskjold și-a găsit moartea în- 
tr-un accident de avion în Rho
desia. Autorul piesei afirmă că 
Hammarskjold nu a intervenit 
pentru a împiedica asasinarea 
lui Lumumba.

La Tunis a avut loc o 
reuniune a Consiliului re
publicii sub președinția șefului sta
tului, Habib Bourguiba, în cadrul 
căreia au fost examinate o serie de 
probleme economice și sociale. Consi
liul a hotărît să organizeze la 2 no
iembrie alegerile prezidențiale și pen
tru Adunarea Națională, urmînd ca la 
9 noiembrie să aibă loc deschiderea 
lucrărilor noului for legislativ.

Președintele Bundestagu- 
lui vest-german a anunțat 
că va demisiona. E1«luat a- 
ceastă hotărîre în urma reacțiilor pu
ternice provocate în cercurile politice 
din R. F. a Germaniei de dezvăluirea 
că a încasat o indemnizație exagerat 
de mare (281 000 mărci), drept despă-

gubiri pentru faptul că, în timpul re
gimului nazist, a fost împiedicat să 
ocupe o catedră universitară.

Racheta „SB-3", ™ o greu
tate de 74 kilograme și o lungime de 
3,2 metri, a fost lansată la centrul de 
cercetări spațiale situat pe insula ja
poneză Tanegashima. Pînă la 8 februa
rie Agenția de știință și tehnologie din 
Japonia va lansa experimental șapte 
rachete. Aceste experiențe se înca
drează în pregătirile 
unui satelit artificial

pentru lansarea 
al Pămîntului.

La Alger a
reuniune a membrilor Consiliului 
Revoluției și ai guvernului, în cadrul 
căreia președintele Algeriei, Houari 
Boumedienne, a făcut o expunere re
feritoare la rezultatele recentei sale vi
zite în Maroc. Participanții la întru
nire au aprobat tratatul de prietenie 
și cooperare algeriano-marocan — in
formează agenția de presă algeriană.

avut Ioc o

al sindicatelor»
I
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cehe
PRAGA 23 (Agerpres). — La 

Praga se desfășoară primul Con
gres al sindicatelor cehe, 
participă delegați 1 
peste 4 milioane de oameni ai 
muncii din regiunile cehe. în 
cadrul lucrărilor au luat cuvîntul 
Ludvik Svoboda, președintele 
R.S. Cehoslovace, Oldrich Cernik, 
președintele guvernului, Jozef 
Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale, Karel Polacek, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, și alți reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale din Cehia.

S.U.A. se pronunță 
pentru menținerea 
actualului preț 
al aurului

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
După prima ședință a guvernului 
Nixon consacrată problemelor bugetare 
și de organizare, ministrul de finanțe, 
David Kennedy, a dat publicității o 
declarație în care a arătat că noua ad
ministrație va acționa cu hotărîre, dar 
fără să ia măsuri pripite, pentru a 
lichida inflația. „Am moștenit presiuni 
inflaționiste care dăunează serios eco
nomiei și piețelor financiare", a spus 
el. David Kennedy a încercat să risi
pească îngrijorările cercurilor de afa
ceri occidentale cu privire la politica 
viitoare a guvernului Nixon în dome
niul financiar, reafirmînd că S.U.A. se 
pronunță pentru menținerea actualului 
preț al aurului la 35 dolari uncia. Pe 
de altă parte, ministrul de finanțe a 
subliniat că bugetul prezentat de pre
ședintele Johnson în sumă de 195,3 
miliarde dolari este limitat la extrem 
și de aceea va fi foarte greu să-i fie 
aduse reduceri substanțiale. în conse. 
cință, noua administrație va menține 
suprataxa fiscală de 10 la sută.

De curînd ministrul de interne al 
Portugaliei, Goncalves Rapazote, a 
prezentat Adunării Naționale spre 
aprobare un nou proiect de lege e- 
lectorală, care cuprinde cîteva mo
dificări importante față de vechea 
lege. în primul rînd femeile sînt puse 
pe picior de egalitate cu bărbații și 
li se acordă dreptul la vot (pînă 
acum puteau vota, în mod cu totul 
excepțional, numai femeile cu studii 
superioare, al căror număr este foar
te mic). Iată, s-ar putea spune, o 
măsură care trebuie salutată. Le
giuitorul a avut însă grijă să intro
ducă o prevedere potrivit căreia vor 
fi excluși de la vot toți analfabetii, 
indiferent de sex (legea veche permi
tea prezentarea la urne a neștiutori
lor de carte dacă posedau o pro
prietate oarecare), ceea ce înseamnă 
limitarea severă a efectelor clauzei 
„egalității". Deși în aparență noua 
lege reprezintă o inițiativă pozitivă, 
realitățile din Portugalia fac ca de 
ea să nu poată beneficia decît 40 la 
sută din femei căci — aproape de 
necrezut — majoritatea lor (60 la 
sută) nu cunosc tainele literelor. A- 
ceasta ca să nu mai vorbim de fap
tul că numărul persoanelor de sex 
masculin, cu drept de vot, va scădea. 
Chiar și în aceste condiții cînd are 
un caracter ciuntit, cînd aria sa de 
cuprindere este destul de restrînsă. 
reforma pare a reprezenta totuși, în 
ceea ce le privește pe femei, un oare
care progres în raport cu situația din 
trecut.

în legătură cu aceasta se naște 
întrebarea : ce a determinat guvernul 
Caetano să inițieze noua măsură ? 
Dorința de a face dreptate, de a 
emancipa fie chiar numai parțial fe
meia portugheză ? Cîtuși de puțin.

Anul acesta expiră mandatul depu- 
taților actualei legislaturi. în legă
tură cu aceasta, presa internațională 
s-a făcut ecoul conturării în sînul 
opiniei publice portugheze a unor 
curente tot mai largi în favoarea 
democratizării vieții interne. Se pare 
că în fața presiunilor opiniei pu
blice, Caetano va fi nevoit să admită 
la viitoarele alegeri participarea unor 
„grupări de opoziție". Tată prisma 
prin care trebuie privită noua lege 
electorală. „Cercurile guvernamen
tale — arată ziarul austriac „Die 
Presse" — contează pe faptul că fe
meia portugheză, ținută secole de-a 
rîndul numai în vatra casei, în chin
gile religiei și ale conformismului, va 
fi un corp electoral pasiv, ușor de 
manevrat. Prin urmare dorința 
de a-și crea posibilități sporite de 
manevre electorale, iată substratul 
aparentei generozități legislative față 
de populația feminină a Portugaliei, 
în fond nu este vorba de o idee ine
dită. Ea a mai fost folosită și în alte 
părți de regimuri retrograde. Nu
mai că precedentele arată că, de mul
te ori, rezultatele au fost inversul 
celor scontate.

A. SOCEC
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