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Cronica literară „îngerul a strigat**

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

Întrunirea electorală
expresie concretă
a spiritului

Orașele și satele țării cunosc în 
aceste zile o însuflețită activitate 
politică, cu un larg caracter de 
masă, care reflectă interesul una- 

' ,nim al poporului nostru pentru im
portantul eveniment de la 2 mar
tie. Pretutindeni, campania electo
rală se desfășoară într-un ' ritm 
susținut, mobilizator. prilejuind 
grăitoare manifestări ale atașa
mentului profund al tuturor cetă
țenilor patriei fată de politica in
ternă șl externă a partidului, care 
slujește pe deplin interesele vitale 
ale națiunii române, cauza socialis
mului și păcii în lume.

întreaga muncă politică din pe
rioada actuală pune în lumină, prin 
mijloace sugestive, convingătoare, 
mărețele realizări obținute de po
porul nostru pe calea construcției 
socialiste, relevă nivelul de dez
voltare la care s-a ajuns în toate 
domeniile vieții economice și so
ciale, prin înfăptuirea cu dragoste 
Si pasiune, de către milioanele de 
oameni ai muncii, a obiectivelor 
stabilite de Partidul Comunist Ro
mân. Bilanțul acestor succese cu
prinse atît de grăitor în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste, r _ 
platformă politică a tuturor forțe
lor democrației noastre socialiste. — 
conferă activității organizațiilor de 
partid, de masă și obștești un con
ținut deosebit de bogat, cu adînci 
ecouri în conștiința și în inimile 
alegătorilor.

Gheorghe NECULA 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 

popular județean

Certitudini
studentesti
Sîntem în anul cînd o întrea

gă tară se pregătește să întîm- 
pine aniversarea acelui 23 Au
gust de acum un sfert de veac, 
cînd înțelept conduse de parti
dul comunist, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea îna
intată, luîndu-și soarta în pro
priile mîini, au început revolu
ția ce avea să ducă la făurirea 
României socialiste.

Realitățile cărora le sîntem 
martori cotidian atestă că da
torită politicii marxist-leniniste 
a partidului, de dezvoltare a e- 
eonomiei socialiste, a științei și 
eulturii în tara noastră, într-o 
clipă de istorie s-a realizat mai 
mult decît în secole anteri
oare. Progresul economic rapid 
a angrenat dezvoltarea tuturor 
ramurilor științei, a invătămîn- 
tului de toate gradele. Așa se 
explică faptul că astăzi fiecare 
al cincilea locuitor al țării este 
cuprins într-o formă de pregă
tire școlară, așa se explică de 
ce din 10 000 de locuitori, 75 sînt 
studenti. Numai în București 
sîntem acum aproximativ 60 000 
— cam tot atîția cîți studenți 
erau în România anului 1938.

Pretutindeni în țară, tinere
tul studios se bucură de grija 
multilaterală a partidului, a în
tregului popor. în condițiile în 
care eforturile tării sînt con
centrate spre dezvoltarea ra
pidă a economiei, cînd banul 
trebuie bine drămuit, statul alo
că pentru fiecare dintre noi 
11800 de lei anual, respectiv, 
aproape 1 000 de lei pe lună. E 
greu să transformi aceste sume 
in echivalente. Căci ele în
seamnă. înainte de toate, reali
tatea tonică a certitudinii acce
sului neîngrădit la învățătură, 
gratuitatea completă a studiilor 
universitare, laboratoare mo
derne și biblioteci, cămine con
fortabile, cantine și burse. Nu
mai în Capitală dispunem de 
60 de cămine, în care locuiesc 
24 000 de colegi, cantine cu o 
capacitate de aproape 30 000 de 
locuri. Și Bucureștiul nu este 
decit un punct de pe harta vie
ții universitare.

în forul nostru intim există 
însă și alte certitudini, bună
oară aceea că societatea are 
nevoie să aplici în practică_cele 
ce înveți. - ■ - -

în legătură cu formele variate 
ale muncii politice din această pe
rioadă, amintim de numărul spo
rit de lectori ai comitetului ju
dețean de partid care se depla
sează în orașele si comunele ju
dețului. unde prezintă expuneri 
despre programul de dezvoltare 
multilaterală a tării elaborat de 
partid, democratismul orînduirii 
noastre, politica externă a parti
dului și guvernului. în cadrul în- 
vătămîntului de partid, propagan
diștii au fost îndrumați să orga
nizeze convorbiri cu cursanții pe 
marginea realizărilor și sarcinilor 
actuale în industrie, agricultură, 
cultură și știință. Recent au luat 
ființă -la Giurgiu .și Oltenița- lec
torate 
bucură 
minele 
ficare, 
asemenea, ca centre active ale mun
cii politice de masă.

Trăsătura fundamentală a cam
paniei electorale o constituie pro
nunțatul ei caracter de lucru. Plin 
de semnificații este faptul că 
la cele 4 968 întruniri electorale 
pentru desemnarea candidatilor 
Frontului Unității Socialiste Ia care 
au participat 347 000 de cetățeni din 
județ, mulți dintre cei peste 24 000 
de vorbitori au prezentat propu
neri valoroase privind îmbunătăți
rea activității în producție si pe 
tărîni obștesc, și-au exprimat ho- 
tărîrea de a-și consacra toate for
țele realizării sarcinilor de plan pe 
anul 1969. Totodată, întîlnirile can
didatilor cu alegătorii 
un dialog fructuos în 
ruia sint valorificate 
prielnice asigurate de 
noastră socialistă Dentru sintetiza
rea experienței și înțelepciunii co
lective. Desigur. înfăptuirea unora 
dintre propunerile făcute în cadrul 
acestor întîlniri impune efectuarea 
unor studii, altele sînt de resortul 
forurilor centrale, dar o mare par
te a acestora not. fi aplicate ope
rativ. Organele locale de partid și de 
stat manifestă receptivitate față de 
propunerile cetățenilor și întreprind 
acțiuni 
spațiului 
nizarea 
najarea 
tățirea 
rețelei 
rarea 
girea 
tarea 
faptul ... ___ _  ____  _____
niei electorale pot fi înfăptuite lu
crări gospodărești solicitate de ce-

ale intelectualilor care se 
de o largă participare. Că- 
culturale, stațiile de radio- 
bibliotecile sînt folosite, de

prilejuiesc 
cadrul că- 

conditiile 
democrația

privitoare la extinderea 
de școlarizare, moder- 

unor dispensare, reame- 
unor drumuri, îmbună- 

aprovîzionării, dezvoltarea 
de prestări servicii, asigu- 

transportului în comun, lăr- 
zonelor verzi si’ înfrumuse- 
localităților etc. Ilustrînd 

că încă în cursul campa-
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Activitatea de ocrotire a sănătății 

oamenilor muncii, ridicată astăzi, in 
condițiile socialismului, la rangul de 
problemă de stat, se reazemă în 
practică pe un corp medical și sani
tar temeinic pregătit și o bogată 
bază materială. Dacă avem în vedere 
numărul actual al medicilor de la 
noi — peste 31000 — România se 
poate socoti una din țările favori
zate în ce privește fondul de cadre 
medicale raportat Ia populație : un 
medic la 640 locuitori, cifră care si
tuează tara noastră înaintea unor 
țări cu vechi tradiții medicale. Aceste 
realități privind dezvoltarea asis
tentei sanitare reflectă marile efor
turi făcute, an de an. de statul nos
tru pentru continua îmbogățire a ba
zei materiale destinată ocrotirii să
nătății oamenilor 
pentru pregătirea 
necesare.

Datele de mai
desigur, informații de sinteză asupra 
potențialului de cadre medicale su
perioare ; ele nu spun însă totul cu 
privire la modul în care sînt valori
ficate în prezent capacitatea, expe
riența, bagajul lor de cunoștințe pro
fesionale. Așa cum s-a arătat într-o 
recentă plenară a C.C. al P.C.R., o 
condiție a perfecționării continue a 
organizării rețelei sanitare este 
aceea a unei mai juste utilizări a 
cadrelor medicale, a unei distribuții 
echitabile a forțelor medicale, înlă- 
turind lipsa de cadre în unele uni
tăți, folosirea nerațională a specia
liștilor, consecințele fluctuației și 
navetismului etc.

Pentru a exemplilica justețea con- 
cluziilor privind repartizarea cadre
lor medicale, vom arăta că în jude
țul Brașov există un medic la 509

muncii, precum și 
cadrelor medicale
sus ne furnizează.

Directivele C.C. al

STANCUEmîlian
student la Facultatea de 
Drept a Universității din 
București

(Continuare în pag. a V-a)

Continuă substanțialul

civic
tăteni, consiliile populare din Giur
giu, Vedea, Fundulea, Ion Roată, 
Ciolpani, Gurbănești și din alte lo
calități au și luat măsurile cuve
nite pentru realizarea unor pro
puneri ale alegătorilor. Fără în
doială, sînt și propuneri care, din 
diferite motive obiective, nu pot fi 
îndeplinite într-un termen scurt. în 
asemenea cazuri este necesară însă 
explicarea clară, argumentată a 
cauzelor, pentru ca autorii propu
nerilor respective 
tați că și cuvîntul 
considerare.

In întimpinarea alegerilor de la 
2 martie, oamenii, muncii din ju
dețul Ilfov desfășoară o însufle
țită întrecere pentru înfăptuirea an
gajamentelor luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei și a celui de-al X-lea Congres 
al partidului, răspunzînd astfel che
mărilor la întrecere lansate de 
Conferințele organizațiilor de Dartid 
ale municipiului București și ju
dețului Timiș. Pornind de la an
gajamentul Conferinței organizației 
județene Ilfov a P.C.R. de a de
păși anul acesta. olanul producției : \ 
'globale industriale cu 1 la sută "și 
planul de livrări la export cu 30 
milioane lei, în cadrul adunărilor 
generale ale salarțațîlor se acordă 
o deosebită atenție analizării mo- j
dalităților de a pune în valoare noi 
rezerve interne ale producției. La 
Șantierul naval Oltenița, întreprin
derea de prefabricate Giurgiu, Fa
brica de conserve „Valea Roșie", 
D.R.T.A., în centrul dezbaterilor au j
stat problemele organizării științi
fice a producției si a muncii. în- 
registrîndu-se numeroase propuneri 
prin aplicarea cărora se va asi
gura o mai bună aprovizionare cu 
materii prime si materiale, folosi
rea judicioasă a utilajelor, redu
cerea consumurilor specifice. îm
bunătățirea calității produselor.

Aspectul cel mai pregnant a! a- 
eestor zile de efervescentă activi
tate politică constă in faptul că 
muncitorii, inginerii si tehnicienii 
îmbină spiritul civic manifestat in 
întrunirile electorale și în adună
rile generale ale salariatilor cu e- 
forturile perseverente pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor de 
plan si a angajamentelor. Ne-o do
vedește în modul cel mai elocvent 
faptul că în prima lună a anului, 
planul producției globale industria
le a fost realizat în proporție de 
102.5 la sută, iar la producția marfă 
vîndută și încasată în procent de 
103,9 la sută. La Trustul de 
tracție București, 
giu, întreprinderea 
lizarea laptelui, ca 
celorlalte unități, 
plan s-au obținut 
terii productivității muncii.

Deși numai într-o singură 
tate industrială din județ - 
treprinderea pentru industrializarea 
cărnii — nu s-a realizat produc-

să fie încredin- 
lor este luat în

ex- 
.Fructonil" Giur- 
pentru industria
și în majoritatea 

depășirile 
pe seama

(Continuare In pag. a V-a)

de 
creș-

între candidați și alegători
întîlnirile candidatilor Frontului Unității 

Socialiste cu alegătorii lor constituie pe 
întreg cuprinsul tării un prilej de trecere 
în revistă a realizărilor obținute de po
porul nostru, in perioada care a trecut de 
la alegerile precedente, pe drumul ascen
dent luminat de hotărîrile Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist Român. 
Acest însufletitor bilanț de înfăptuiri ge
nerează sentimentul de încredere cu care 
cetățenii patriei întîmpină alegerile de la 
2 martie, constituind un puternic imbold 
pentru avîntul activității creatoare pe 
toate tărimurile economiei, științei și cul
turii. Abordînd o arie largă de probleme 
din toate domeniile economiei, culturii, 
dezvoltării orașelor și satelor, întîlnirile 
evidențiază spiritul gospodăresc, expe
riența și înțelepciunea colectivă puse în 
slujba progresului continuu al patriei 
noastre.

PREOCUPĂRI LEGATE

DE CONTINUA
DEZVOLTARE A INDUSTRIEI
Numeroși munci

tori, ingineri, tehni
cieni și alți cetățeni 
din centrul minier 
Ghelar s-au întîlnit 
la clubul muncito
resc din localitate cu

Eroul Muncii Socia
liste Ștefan Tripșa, 
maistru otelar la 
Combinatul Siderur
gic Hunedoara, can
didat în alegerile de 
deputati pentru Ma-

rea Adunare Națio- 4 
nală. Mulți dintre 4 
participant! au evi- 4 
dențiat, în cuvîntul < 
lor, realizările obți- 
nute în dezvoltarea 4 
și modernizarea mi- 4 
nelor de fier de la 4 
Ghelar, importantă 1 
bază de materie pri- < 
mă pentru Combi- < 
natul siderurgic Hu- 4 
nedoara. S-a relevat 4 
astfel că în ultimii 4 
ani a fost dată în ex- 4 
ploatare mina nouă 4 
Ghelar-Est și s-a < 
construit un tunel în- •< 
tre Ghelar și Teliuc 4 
în lungime de circa 4 
6 km, prin care se , 
transportă întreaga < 
producție de minereu < 
la uzina de preparare < 
de pe Valea Cernei. 4 
A crescut gradul de 4 
mecanizare în aba- , 
taje, prin dotarea a- 4 

. cestora cu .țpașini,;șL..4 
instalații de mare 4 
productivitate, și < 
s-au creat condiții ca 4 
în 1969 să se extragă 4 
cu 150 000 tone de mi- < 
nereu de fier mal 4

«Continuare 
în pag. a V-a)

Permanente
în repertoriu 

teatral
Virgil BRĂDÂȚEANU

Nu poate scăpa nimănui observația 
că în actuala stagiune, Capitala, cu 
toate teatrele sale — deși premie
rele interesante n-au lipsit — oferă 
totuși, în versiune scenică, puține 
opere principale ale literaturii dra
matice naționale clasice sau contem
porane, că lipsesc în mare măsură 
valorile create în anii noștri, nu pu
ține, după cum se știe, dar pentru 
mulți spectatori necunoscute, cu toate 
că este vorba de opere oricînd re- 
prezentabile și interesante prin cali
tatea de a cuprinde și exprima esențe 
ale vremurilor pe care le trăim și ale 
sufletului nostru. La acestea se a- 
daugă faptul că se întîlnesc foarte 
rar capodoperele antichității, princi
palele creații ale lui 
care au apărut mai 
mult ca demonstrații 
regizorale, unele reu
șite, altele mai puțin. 
Totodată își face loc 
cu prea mare timidi
tate repertoriul ro
mantic și nu sînt pre
zente în măsura cuvenită puternicele 
drame ale clasicilor realismului cri
tic și multe altele.

Ne lipsește ceea ce în teatru se nu
mește „repertoriul permanent", adică 
nu aflăm oricînd reprezentabile crea
țiile de structură ale oricărei culturi 
teatrale umaniste, acele opere din ale 
căror idei se adapă omenirea de ani 
și ani. Sînt operele care ne-au pri
lejuit nouă marile revelații ale cul
turii, nouă și celor dinaintea noastră, 
și nu vedem de ce n-ar face-o și 
pentru tinerii sau chiar mai vîrst- 
nicii noștri contemporani, deoarece 
sîntem siguri că cel din viitor le vor 
căuta -Xu mai mare, pasiune, țîzînd 
de cei care astăzi le consideră „pră
fuite". Avem nevoie de valori struc
turale, veșnice prin adevărurile uma
ne conținute și prin perfecțiunea ar
tistică, avem nevoie nu de „mode", 
ci de modele, nu de senzațional, ci de 
revelații, nu de cinism, ci de sublim, 
de noblețe sufletească, nu de frămîn- 
tărl minore, ci de direcții și de dez
legări în viața aceasta care — după 
cum se știe — n-a început și nici nu 
se sfîrșește cu noi, cu toate că, ju-

Shakespeare,

opinii

■

Complexul pentru industrializarea lemnului din Bacău (Foto : Gh. Vințilă)
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locuitori, în tîmp ce în județele Olt 
sau Botoșani un medic revine unui 
număr de peste 1 500 locuitori. Se 
înțelege că numărul diferit de me
dici dintr-un județ sau altul influen
țează calitatea asistenței medicale, 
în unele orașe care; de regulă, sînt 
și centre universitare cu tradiții in 
învătămintu.l medical, ca București. 
Cluj, Timișoara, Iași, Tg. Mureș, 
pacientul poate fi sigur că va fi exa
minat de medicul specialist de care 
are nevoie ; nu același lucru se poate 
spune despre situațiile din alte cen
tre urbane, precum și din unele ca
pitale de județ, unde unitățile sani
tare sînt descompletate la ora ac-

tuală. Orașele Balș, Corabia, Calafat, 
de exemplu, nu au specialiști în 
neurologie. Slatina nu are medic of
talmolog, în timp ce Craiova și Pi
tești dispun de un număr de 24 ase
menea specialiști, cu mult peste ne
cesar. Să mai adăugăm că, în timp 
ce un medic de policlinică din Foc
șani, Buzău. Tg. Jiu acordă între 
50—60 consultații pe zi, alte unități 
asemănătoare din București, Iași, 
Cluj cunosc un ritm lent de activi
tate.

în curstil anchetei noastre, am 
avut convorbiri, am ascultat opinii 
în legătură cu distribuția echitabilă 
a cadrelor medicale, exprimate de

numeroși medici din București, Cluj, 
Slatina, Botoșani, Iași, Brașov și alte 
orașe. Corpul nostru medical este 
preocupat de găsirea celor mai po
trivite modalități de soluționare a a- 
cestei probleme. Vizitele pe care 
le-am făcut în clinici universitare, 
spitale, maternități, policlinici, ne-au 
confirmat unele situații pe care le 
cunoaștem din sesizările cititorilor 
ziarului, faptul că în folosirea poten
țialului medical de care dispunem 
există numeroase neajunsuri: la 
București, de pildă, la Dispensarul 
de copii Ferentari (sectorul VI), un 
medic pediatru acordă zilnic între 
60—70 consultații, eliberează certifi
cate de boală, rețete, ia parte la în
tocmirea unor statistici, se depla
sează la domiciliul pacienților etc. 
Situații analoge se por întîlni și la 
alte unități cu același profil <Je pe 
teritoriul acestui sector (Dispensarele 
de copii din strada Bateriilor, Calea 
Rahovei 278, Calea 13 Septembrie). 
La Policlinica centrală de copii 
Izvor, în schimb, întîlnim un grup 
de medici pediatri „supraspeciali- 
zați" în diverse domenii ale maladii
lor infantile. (Notăm că „specializa
rea" lor nu este rodul unor cursuri 
anume, ci reprezintă o profilare 
ad-hoc, la locul de muncă). Să expli
căm : pe lingă un medic primar pe
diatru cu sarcini coordonatoare, a- 
ceastă unitate numără medici pe
diatri specializați pe sectoare 
maladii (reumatolog, hepatolog, pa- 
razitolog, alergolog, nefrolog etc) 
domenii ce nu sînt cuprinse și taxate 
drept „specialități" nici în nomen-

George CUIBUȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

de

decînd după preferințele lor literar- 
dramatice, unora așa li se pare. EI 
zic că spectatorii contemporani nu 
acceptă decît repertoriul „lucid", dar 
cum semnificația și sfera acestei lu
cidități sînt cam „ad libitum", cum 
luciditatea aceasta este pe nedrept 
asociată cu violența, cu lipsa de sen
sibilitate și poezie, de aici mai e pu
țin pînă la a fi cinic și sumbru. Și 
pentru că noi nu prea avem aseme
nea piese, pentru că realitatea noas
tră n-are de ce să le producă, sînt 
căutate cu ardoare oriunde se fa
brică. Și pentru că apar atît de ușor 
în repertoriu, unii scriitori, talentați 
de altfel, ajung să considere că așa 
ar trebui să scrie și ei. Unii chiar 
scriu... Și toate acestea pentru cine ?

în orice caz, nu pentru 
marele public din țara 
noastră.

în numele supremu
lui comandament al 
nostru, al condiției vi
tale de a fi în pas cu 
vremea, s-a deviat 

uneori, substituindu-se o falsă opi
nie în ceea ce privește contempo
raneitatea și totodată amputîndu-se 
sau eliminîndu-se elementele din 
care ea rezultă. Realitatea socialistă 
are în componența sa valorile tre
cutului și perspectivele viitorului, 
contemporaneitatea nu poate fi sta
tică și nici nu poate avea ca dina
mică răsucirea în sine, de aceea nu 
este cu adevărat contemporană decît 
o viziune completă, adică amplă și 
profundă lzvorîtă din concepția mar
xistă despre societate, cu nici un chip 
unilaterală. Iar activitatea culturală, 
începînd de la creație, trecînd la in
terpretare șl la, difuzare, nu poat<s 
exista eficient fără considerarea a- 
cestor factori condiționali.

Remarcăm în repertoriu o anumită 
unilateralitate, dar observăm această 
tendință și In creație, în scrierile 
destinate teatrului, în dramaturgie. 
Și aici „contemporaneitatea" este de 
multe ori rău înțeleasă. „Moda" își 
spune cuvîntul și ajungem să putem 
stabili — cu destulă precizie — ce 
model, în sens de manechin, a avut 
cutare sau cutare piesă contempo
rană. Publicul 
contemporane 
care slujesc 
poraneitatea
cu tot ceea ce are ea specific, în. 
esențialul ei mers înainte.

— Scria Eminescu : „Nu tot ce o 
natural, e frumos", arătînd că nu tot 
ce se petrece în viață merită să fie 
adus pe scenă, împotrivindu-se in
troducerii în repertoriu a pieselor 
„de senzație, pline de crime, de du
reri fizice, boale", militînd pentru 
un repertoriu „care nu numai să 
placă, cl să și folosească, ba înainte 
de toate să folosească". I. L. Cara- 
giale arăta că schilozii psihici, des- 
frînații, prostituatele nu pot face 
obiectul dramei, și nici prezentarea 
lor rațiunea teatrului. Teatrul tre
buie să fie „un cămin al puterii si al 
luminii", cum îl considera Pascaly, o 
„tribună" cum îl socoteau pașoptiștii, 
în frunte cu Alecsandri, lăcașul în 
care să se respire „aerul cel curat, 
poetic, plin de inimă și minte", cum 
se exprima poetic, deplin convins de 
posibilitatea realizării dezideratului, 
Eminescu.

consideră ca autentic 
numai acele lucrări 
intr-adevăr contem- 
românească socialistă,

(Continuare în pag. a IV-a)

Pozițiile ramin
9

diametral opuse
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

La Paris a avut loc 
joi a patra ședință a 
conferinței cvadriparti- 
te pentru Vietnam. 
Nici această ședință nu 
a marcat vreun pro
gres. Dezacordul se 
menține între dele
gațiile participante la 
conferință, cu toate 
că, așa cum este 
binecunoscut, delegații
le R. D.
F.N.E. au 
propuneri 
pentru o
de ansamblu a proble
mei vietnameze. Acest 
impas se explică prin 
faptul că delegația 
S.U.A.. secondată de 
reprezentanții regimu
lui saiaonez. nu vrea

Vietnam și 
venit cu 

constructive 
reglementare

să abordeze fondul 
problemei — încetarea 
agresiunii contra po
porului vietnamez si 
retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnamul 
de sud.

Propunerile america
ne pun accentul, după 
cum. se știe, ne resta
bilirea statutului zonei 
demilitarizate djntre 
cele două regiuni ale 
Vietnamului. Aceste te
ze, complet separa
te de fondul poli
tic al problemei, sînt 
respinse cu fermitate 
de delegațiile R. D. 
Vietnam si F.N.E.. ca
re se pronunță pentru 
o reglementare de an
samblu a conflictului.

atît politică cit șl mi
litară. La baza acestei 
reglementări, arată în 
esență cele două dele
gații, trebuie să sa 
afle programul în 
patru puncte al Viet
namului de nord și 
cel în cinci puncte al 
F.N.E., ceea ce cores
punde întru totul spiri
tului Acordurilor de la 
Geneva.

Primul vorbitor tn 
cadrul ședinței da 
joi a fost șeful de
legației saigoneze. Fam 
Dang Lam. Intervenția 
sa a fost axată pe re
petarea cererii de a sa

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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DIVERS

Consiliul popular 
în viața satului

0 noua policlinică
în cartierul

Drumul Taberei

A salvat
7 vieți

fntr-una din nopțile trecute, 
Marin Mijloveanu. paznic de 
noapte în comuna Zăbala (Co- 
vasna) făcîndu-si rondul obiș
nuit. a văzut că din casa ce
tățeanului Markos Geza ies flă
cări. Fără să stea pe gînduri, 
paznicul a forțat ușa de la in
trare și a evacuat în grabă cele 
fapte persoane care se găseau 
in casă, amețite de fum. Ime
diat după evacuarea lor, plan- 
feul casei se prăbușea în flă
cări. După ce a anunțat forma
ția de pompieri voluntari și a 
ajutat inimos la localizarea si 
la stingerea incendiului. Marin 
Mijloveanu s-a îndreptat spre 
casă, rupt de osteneală. Și to
tuși era mulțumit. Salvase șap
te oameni de la o moarte si- 
gură.

În pădurea 
Nebuna

După ce. cu cîtva timp în 
urmă, i se ridicase permisul de 
vînătoare pentru braconaj, lui 
Ion R. Gheorghe din comuna 
Clejani (Ilfov) » s-a făcut din 
nou poftă de friptură de iepu
re. Și-a luat arma (care nu-i 
fusese încă retrasă — de ce ?) 
ți a plecat în pădurea Nebuna, 
din apropiere. Aici a fost sur
prins de paznicul de vînătoare 
Dumitru Ștefan, care l-a so
mat să se oprească. Văzîndu-se 
descoperit, infractorul a scos 
cartușele din armă, le-a înlo
cuit cu altele, cu alice mai 
mari si a tras în plin asupra 
pădurarului, rănindu-l prav. 
Braconierul este arestat. L-o fi 
contaminat numele pădurii ? 
Pentru că fapta lui « nebunie 
curată /

De familie
Soții Ștefan șl Ana Benedek, 

din Tg. Mureș, au sărbătorit... 
a 64-a aniversare a căsniciei lor. 
Evenimentul a adunat la casa 
părintească pe cei 8 copii și 
peste 20 de nepoți și strănepoți. 
Soții Benedek se bucură de o 
perfectă sănătate (în ziua aceea 
au jucat pe ruptelea !). Ani
versarea jubiliară a coincis cu 
un alt eveniment familial : baci 
Pișta a împlinit 90 de 
ția 84). Alte amănunte 
ce vor fi sărbătorit 
rul I

ani (so-
— după 
centena-

La tabla
neagră

Capitală 
slabă a 

de
Mulți cetățeni din 

s-au plîns de calitatea 
reparațiilor la acoperișul 
tablă al unor locuințe. De cu- 
rînd, (nu 
tivă. ci) 
conomice 
neral al . . .
Șarada. Un grup de excroci. în 
frunte cu Marin Chiriță. in
fractor recidivist, șeful echipei 
de tinichigii și gestionar de 
materiale la întreprinderea de 
construcții și reparații a secto
rului 4. a sustras aproape 10 
tone de tablă (.'). Valoarea: a- 
proximativ HO 000 lei. La case, 
se folosea tablă veche, iar cea 
furată era vîndută în împreju
rimi. Banii se cheltuiau la bu
fetul „Someș", unde maistrul 
lor Gheorghe Lică perfecta si 
actele fictive. Multe foi de ta
blă au furat ei. De altfel, și 
dosarul pe care-l judecă acum 
instanța are multe foi. Și pen
tru că multora dintre benefi
ciari le-a plouat în casă, s-au 
luat măsuri ca grupul de afa
ceriști să fie pus la adăpost 
sigur. Și l-au făcut cu mina 
lor.

întreprinderea respec- 
lucrătorii direcției e- 
din Inspectoratul Ge- 

Miliției au deslegat

Scîrtîie rău!>
Monumentele istorice din cu

prinsul județului Alba — multe 
de o valoare inestimabilă (vezi 
biserica de lemn din Brăzești) 
— sînt serios amenințate. De 
bătrînețe, de intemperiile na
turii și... de atitudinea forurilor 
locale, care nu reusesc cu nici 
un chip să soluționeze problema 
fondurilor de reparații și între
ținere. Direcția tehnică din con
siliul popular așteaptă ca fon
durile să fie aprobate de comi
tetul pentru cultură și artă ju
dețean, iar acesta... viceversa. 
Mai ales, așteaptă monumen
tele. Cît le-or mai ține balama
lele. (Cu toate că. la drept vor
bind, în altă parte „scîrțîie" 
ceva).

La derdeluș
„Săniușul pe pante cu ieșiri 

în partea carosabilă a drumu
lui este periculos" — le spun 
adesea copiilor părinții și învă
țătorii. Dar, o profesoară de la 
Școala generală din Dezmir- 
Cluj a subapreciat pericolul. 
Intr-o zi s-a urcat și ea pe să
niuță, împreună cu două eleve 
ale sale, și dă-i drumul pe der
deluș pînă în drum, unde au 
intrat cu viteză într-o cisternă 
cu lapte care tocmai trecea pe . 
acolo. Au scăpat ca prin minu
ne. Rămîne însă, în atenția ge
nerală, întîmplarea cu adevărat 
copilărească.

de

La TELEFOANE
apeluri cu și fără răspuns

Rubricâ redactată
Stefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorcu 
„Scînteii"

De curînd, ziarul nostru a orga
nizat la Ploiești o masă rotundă la 
care au participat mai mulți pri
mari comunali de pe meleagurile 
prahovene. Tema în dezbatere : pre
zența consiliului popular în viața 
comunei. Noua împărțire teritorial- 
administrativă a țării, măsurile în
treprinse în ultimul timp au deschis 
porți și mai largi inițiativei locale, 
au dat noi impulsuri valorificării 
rezervelor umane și materiale exis
tente. Aceasta a fost una din ideile 
subliniate de la bun început de par
ticipants la dezbaterile mesei ro
tunde.

— în climatul și condițiile deose
bit de favorabile asigurate de noul 
cadru organizatoric — arăta Gh. 
Pândele, primarul comunei Valea 
Călugărească — rolul consiliului nos
tru popular s-a conturat cu mai 
multă claritate: el are datoria și 
posibilitatea să ia măsuri care 
să ducă la continua dezvoltare 
economică a comunei, la mai 
buna sa gospodărire ; totodată, 
să asigure prin aceasta un trai 
mai bun fiecărei familii, întregii 
colectivități. Cîteva măsuri de 
bază care s-au înscris în pla
nul pe 1969. ca urmare și a 
propunerilor făcute de cetățeni, 
ne îndreptățesc să credem că 
puterea economică a cooperativei 
agricole din Dîr- 
vari (în comună, 
care are 15 sate, 
sînt două coope
rative agricole : 
Valea Călugă
rească și Dîrvari) 
va creste. Sînt 
încredințat că 
deputății care vor 
fi aleși la 2 mar
tie vor depune 
toate eforturile 
pentru realizarea 
sarcinilor pro
puse. Așa. de e- 
xemplu. supra
fața irigată va crește de la 100 ha 
la 200 ha — mai ales la sfeclă de 
zahăr, la lucernă (trebuie asigurată 
neapărat hrana vitelor), la grădina 
de zarzavat. Consiliul popular va 
face toate demersurile ca uzina de 
îngrășăminte azotoase Valea Călugă
rească să-i vină în ajutor ; ea are 
o serie de utilaje-conductă, care pot 
fi utilizate la lucrările de irigare, 
întrucît cei din cooperativa agricolă 
de la Valea Călugărească au 
o experiență bună în irigări, am 
convenit ca unii brigadieri și șefi de 
echipă să se deplaseze la Dîrvari, 
spre a împărtăși cooperatorilor de 
aici din experiența lor. a le da 
o mînă de ajutor în alcă
tuirea planurilor de lucrări.

Comuna Bucov este o localitate ru
rală bine cunoscută, mai ales prin 
activitatea economică bogată a coo
perativei agricole de aici. Oameni 
pricepuți, harnici, bucovenii și-au 
asigurat în fiecare an venituri mari 
printr-o creștere economică constantă 
a cooperativei lor.

— Dar — spunea primarul comu
nei, Alexandru Bănățeanu — în 
unele din satele componente ale a- 
cestei comune rezultatele economice 
nu erau asemănătoare. Am consta
tat, bunăoară, că cei din Pleașa, deși 
au terenuri și condiții de climă ase
mănătoare, nu sînt la fel de bine or
ganizați, nu au destulă inițiativă și 
nici destulă pricepere pentru pune
rea în valoare a rezervelor existente. 
Consiliul popular și-a propus să-i 
ajute să-și dezvolte cooperativa, să 
cîștige mai mult. Și am trecut la 
fapte. Cel mai acut era resimțită 
lipsa apei potabile în sectorul 
zootehnic. Avem acum toate apro
bările necesare începerii lucrărilor 
care vor asigura aducerea apei pe 
conducte de la schela Boldești. Tot 
din inițiativa comitetului executiv 
al consiliului nostru popular, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Bucov, Costică Mișcă, împreună cu 
brigadierul Ion Chiru îi vor ajuta 
efectiv pe cei din Pleașa să realizeze 
anul acesta culturi timpurii (trufan
dale) pe 10 ha de teren.

Pe agenda de lucru a consiliilor 
populare comunale stau înscrise Ia 
loc de frunte asemenea preocupări 
cum sînt valorificarea resurselor lo
cale, realizarea unor cantități cît 
mai mari de materiale de construcții.

— Eu — spunea primatul Ion 
Bucur din Berceni — sînt și vice
președinte în consiliul cooperativei 
agricole de producție încît ne-am 
conjugat și mai mult forțele. Anul 
trecut, la propunerea consiliului, 
cooperativa agricolă și-a creat, ca 
activitate auxiliară, o fabrică de că
rămidă ; au fost vîndute 1 200 000 de 
cărămizi și astfel la venitul coope
rativei s-au adăugat Circa 600 000 lei. 
Anul acesta vrem să facem cără
midă de presă (circa 20 0.00 bucăți pe 
zi). Vom scoate bani buni. Consiliul 
popular va sprijini acțiunea, ca de 
altfel și construirea unui baraj pe 
pîrîul Dîmbu, pentru a se asigura 
irigarea a încă 100 ha de teren.

Tov. Ion Arsene din comuna Drajna 
s-a referit șl la o seamă de alte acti
vități care determină o eficiență mai 
mare în unele sectoare productive. 
De pildă electrificarea satelor.

— Noi acționăm intens în această 
direcție — a spus tovarășul Ion Ar
sene. Patru sate au lumină electrică, 
iar pînă la 2 martie va avea și sa
tul Cătunu. Consecințele electrifică
rii se resimt înainte de toate în 
producția celor trei cooperative a- 
gricole. In primul rînd și-au electri
ficat sectoarele zootehnice, sediile 
unde se desfășoară activitățile de 
bază, pregătindu-și firește, și electri
ficarea altor lucrări.

— Credem că în acțiunea de elec
trificare — dat fiind foloasele pe 
care le au cooperativele agricole de 
producție — contribuția acestora este 
activă...

— Tocmai voiam să subliniez 
faptul că cei peste 1100 de stîlpi 
aduși din pădurea comunală s-au 
realizat cu sprijinul unităților noas
tre cooperatiste. Deputății au fost, 
în majoritatea lor, în fruntea acestor 
acțiuni. In noul cadru al satului se 
face tot mai mult simțit spiritul co
lectiv, de echipă, care-i unește pe 
oameni și-i face să participe, toți 
ca unul, la rezolvarea intereselor 
comune, și, în același timp, ale fie
căruia.

O componentă importantă a dez
voltării economice o constituie, de 
asenftnea, organizarea și extinderea 
unor activități tradiționale, bazate 
pe resursele și forțele de muncă 
existente. Primarul comunei Puchenii 
Mari, Alexandru Grigore, a vorbit 
la masa noastră rotundă despre pre
ocupările consiliului popular în a- 
ceastă direcție, ținînd seama de 
faptul că în satele comunei, olăritul, 
teracotarea, împletitul sînt realizate 
de meșteri cunoscuți nu numai în 
împrejurimi, ci chiar în județele în
depărtate. .

— Firește, a spus el, cooperativele
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agricole de producție vor rămîne șî 
de aici înainte mari producătoare de 
legume, de grîne, de lapte și carne. 
Dar dacă vor trece cu mai mult cu
raj la dezvoltarea sectoarelor de arti
zanat — ceramică, teracotă, împleti- 

* turi — la îmbogățirea sortimentelor, 
vor obține venituri serioase, contri
buind în acest fel și la creșterea nive
lului economic al comunei. La Moș
neni, ca să dau un singur exemplu, 
s-au cîștigat aproape 2 milioane lei 
numai din împletituri și teracotă.

— Bine, dar care este contribuția 
consiliului popular la toate aceste 
realizări 7 a întrebat unul dintre cei 
prezenți, subliniindu-se astfel carac
terul de schimb de experiență al 
acestei discuții.

— Iată, bunăoară, în comisia 
permanentă de agricultură, din 
care fac parte deputați membri 
ai cooperativelor agricole de pro
ducție, s-a realizat un studiu pri
vind eficiența economică a dezvol
tării unor meserii tradiționale.

Preocuparea pentru valorifica
rea resurselor locale a stat — 
după cum a reieșit din discuții — 
și în atenția celor din Cornu, co
mună mai puternic dezvoltată, așe
zată în partea premontană a jude
țului, „Vrem — spunea primarul 
Gheorghe Iancn — să între
prindem măsuri care să trans

forme comuna 
noastră si într-o 
mică stațiune bal- 
neo - climaterică. 
Pornind de la 
vechi documente 
care atestau for
ța tămăduitoare 
a unui izvor din 
centrul comunei, 
am luat probe de 
apă. care au fost 
supuse analizei 
de laborator. Re
zultatele au do
vedit că apa poa
te fi folosită în 

tratarea unor boli reumatice, gine
cologice etc. Valorificarea acestor 
posibilități se află în momentul de 
față în studiul comisiei permanente 
de gospodărie și înfrumusețare". Pri
marul din Cornu a vorbit și despre 
preocupările privind ridicarea econo
mică a comunei prin refacerea fon
dului silvic; în acest an se 
vor planta circa 20 000 de puieți.

Problemele economice se află la 
punctul de interferență cu multiple 
aspecte de interes social. In discuții 
a fost adeseori subliniată o aseme
nea întrepătrundere, faptul că 
soluționarea unor probleme de in
teres social duce nemijlocit la spo
rirea interesului oamenilor pentru a 
participa la viața economică a comu
nei. Printre măsurile cu caracter so
cial au fost prezentate preocupările 
pentru asigurarea unei mai bune a- 
sistențe sanitare în toate satele co
munei, pentru extinderea grădinițelor 
sezoniere, ceea ce va înlesni participa
rea mamelor la muncă în cooperați- 
vele agricole. Toți cei prezenți Ia 
dezbatere au fost unanim de acord 
că preocupările cu caracter econo
mic se împletesc întotdeauna Cu cele 
de ordin social, ele cdndițiohîndu-se 
reciproc.

Preocupările amintite — despre 
care primarii prahoveni au vorbit 
cu pasiune, cu competență și discer- 
nămînt — dovedesc că organele lo
cale ale puterii și administrației de 
stat din comune înțeleg tot mai bine 
rolul important ce le revine — așa 
cum este cu claritate prevăzut în 
noua lege a consiliilor populare — 
într-una din problemele majore ale 
actualității : dezvoltarea multilate
rală a economiei locale, valorifica
rea tuturor resurselor umane și ma
teriale, ridicarea continuă a bună
stării populației. Iar măsurile ini
țiate pînă acum șl rezultatele obți
nute pledează pentru faptul că prin
cipala condiție a succesului se află 
în folosirea, în întreaga activitate a 
consiliilor populare a sprijinului 
maselor largi de oameni ai muncii.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

b b b a a b b
(Urmare din pag. I)

datorul legal. Policlinica respectivă 
este asigurată și cu specialiști de 
bază : O.R.L., neuropsihiatrie, der
matologie, endrocrinologie, oftalmo
logie, radiologie etc. Să mai consem
năm că frecvența consultațiilor acor
date de medicii pediatri specialiști 
de aici este de ■ 10—12 pe zi, după 
spusele dr. Elena Drimer, directoarea 
unității. Astfel se explică de ce la 
ora la care am fost noi, toate ser
viciile nu aveau mai mult de 2—3 
paciențl...

Se justifică oare această fărîmi- 
țare a forțelor medicale într-o serie 
de specialități cu profil atît de limi
tat cînd în alte locuri, la circum
scripții, medicii sînt supraîncărcați 7 
Evident că în condițiile a 3—4 con
sultații pe zi, să zicem chiar 10—12, 
cazuistica medicală este restrînsă, 
săracă, în funcție de numărul pa- 
cienților înregistrați. Mai mult, spe
cializarea în domenii foarte înguste 
și abandonarea specialității de bază 
limitează vederea de ansamblu asu
pra întregului organism, generînd 
— după cum se știe — adesea un 
practicism îngust, o. scădere a efi
cienței muncii medicale, pentru că 
specializarea nu presupune limita
rea .cîmpului de investigație, ci 
dimpotrivă. Pentru stabilirea diag
nosticului, de pildă, pacienții sînt 
trimiși de la un specialist la 
altul ; se pierde mult timp, în unele 
cazuri gravitatea afecțiunii sporește, 
se cheltuiesc, cu randament scăzut, 
forțe prețioase. Ne-am referit la a- 
ceastă unitate, dar ea nu este 
un caz izolat; numai în Capitală 
sînt încă șapte policlinici, la care si
tuația este aproximativ identică.

Se știe că fenomenul de concen
trare a specialiștilor este prezent 
mai ales în centrele universitare, lu
cru de altfel explicabil. Conf. univ. 
dr. Iosif Suciu de la Institutul Me- 
dico-farmaceutic din Cluj, care s-a 
ocupat multă vreme de organizarea 
asistenței sanitare în acest județ ne 
spunea, printre altele : „Pledez 
pentru obligația exercitării pro
fesiunii de medic, obligație care 
ar trebui să devină lege — nu nea
părat scrisă — pentru toate cadrele 
medicale cu pregătire superioară, 
indiferent dacă activează în cerce
tare sau la catedra universitară. 
Astfel, se pot suplini multe goluri, 
și, mai mult, se oferă posibilitatea 
unor cadre de a se afla în perma
nent contact cu practica medicală 
curentă, cu noile tehnici de investi-

din Capitală
O nouă policlinică a fost dată 

în folosință în Cartierul Dru
mul Taberei din Capitală. Ea 
cuprinde 8 circumscripții sani
tare de adulți, precum și un 
centru stomatologic utilizat și 
ca bază de învățămînt practic 
pentru studenții în stomatolo
gie.

Medicii specialiști își desfă
șoară activitatea în ture, în 
program continuu de la ora 8 
Ia 20 zilnic, în serviciile de in
terne, chirurgie, ginecologie, 
dermatologie, O.R.L., oftalmo
logie, radiologie, fizioterapie și 
altele. Aici, se efectuează și in
tervenții de mică chirurgie și 
de O.R.L., ceea ce permite o 
rezolvare operativă în unele 
cazuri care pînă acum erau 
spitalizate. Noua unitate sani
tară va putea acorda asistență 
medicală de specialitate unui 
număr de aproximativ 100 000 
de locuitori.

Noi produse
alimentare
Organele de resort ale Mi

nisterului Industriei Alimen
tare au omologat circa 100 de 
noi sortimente, realizate de în
treprinderile de specialitate din 
acest sector. Printre acestea se 
află produse de panificație, 
morărit, brînzeturi și lactate, 
specialități de dulciuri, con
serve de carne și pește, etc.

Lărgirea numărului de sorti
mente a fost posibilă îndeosebi 
prin alocarea unor importante 
investiții, utilizarea mai judi
cioasă a spațiilor productive și 
utilajelor, precum și datorită 
unei mai bune valorificări a 
materiilor prime.

Telefonia cunoaște în 
prezent noi progrese. Acum, 
cînd în ambianța vieții mo
derne telefonul a devenit o 
necesitate majoră, sectorul 
de telecomunicații s-a mo
dernizat și perfecționat, s-a 
extins simțitor, cuprinzînd 
un mare număr de localități 
urbane și rurale. In le
gătură cu activitatea din 
rețeaua telefonică a ță
rii ne-am adresat tov. ing. 
Ion Uidilă, director tehnic 
al Direcției generale tele- 
fon-telegraf, din cadrul 
Ministerului Poștelor și Te
lecomunicațiilor, care a re
levat pe de o parte rezul
tatele pozitive obținute pînă 
în prezent, iar pe de altă 
parte ne-a explicat cauzele 
unor anomalii care se fac 
simțite în acest sector.

— Anul trecut, telefonia 
a înregistrat o serie de rea
lizări. In ce se concretizea
ză ?

— Este adevărat, în ulti
mii ani, în rețeaua telefo
nică a tării s-au obținut 
succese de o deosebită im
portanță. Numărul abona- 
ților telefonici a crescut în 
1968 cu circa 30 000 față de 
1967, urmînd ca în 1970 nu
mărul acestora să sporească 
cu încă 160 000.

— In ce direcții a fost 
orientată anul trecut ac
tivitatea unităților de tele
fonie ?

— In primul rînd, am 
avut în vedere moderniza
rea 
prin introducerea 
trale automate în 
lor manuale. Pînă 
ceste lucrări s-au efectuat 
în orașele Cîmpulung- 
Muscel, Slatina, Sighet. Te
cuci, Turnu Măgurele. Lu
goj, Mediaș. Călărași, Tul- 
cea. Trecerea de la siste
mul manual la cel automat 
a cerut din partea între
prinderilor 
subordonate 
nostru, mari eforturi, atît 
în ce privește asigurarea 
materialelor, cît și a for
ței de muncă. Centralele 
au fost înzestrate cu apara
tură modernă, capabilă să 
asigure mii de convorbiri 
simultane între abonați. O 
dată cu introducerea cen
tralelor automate s-au fă
cut și unele modificări teh
nice, prin introducerea de 
cable subterane. în cursul 
acestui an. noi centrale
automate telefonice se vor 
instala si localitățile

centralelor urbane, 
de cen- 

locul ce- 
acum, a-

specializate, 
ministerului

Rîrnnlcu-Sărat. Alba Iu- 
lia. Brad și Slobozia, ur
mînd ca în viitorul apro
piat toate centralele din o- 
rașele capitale de județ să 
fie complet automatizate.

— V-am ruga să ne spu
neți cîteva cuvinte privi
toare Ia preocuparea pen
tru extinderea legăturilor 
telefonice internaționale.

— Este și acesta un sec
tor important de care ne 
ocupăm. în noua aripă a 
Palatului telefoanelor din 
București a intrat în func
țiune centrala semiauto
mată internațională, care o- 
feră posibilitatea telefonis
tei din București să cheme 
abonați din 14 țări ale Eu
ropei, printre care U.R.S.S., 
Iugoslavia, R.F.G., Franța, 
Ungaria, Italia, Anglia, etc., 
fără intermediul telefonis
tei din țara respectivă. Fi
rește, este de-abia începu
tul. în următorii ani se vor 
înființa circuite' telefonice 
directe și cu orașe din 
America, Asia și Africa. 
Prin introducerea noilor 
centrale se va reduce con
siderabil durata de obți
nere a unei convorbiri in
ternaționale, asigurînd în 
același timp o audiție îm
bunătățită. precum și o ex
ploatare mai judicioasă a 
instalațiilor.

— După cum sîntem In
formați, există o creștere a 
traficului convorbirilor in
terurbane. Ce ne puteți 
spune în legătură cu extin
derea sistemelor de tele
comunicații între diferite 
localități ?

— în acest scop, o mare 
atenție am acordat intro
ducerii centralelor automa
te interurbane. în afara o- 
rașelor București, Con
stanța, Eforie, Ploiești, 
Brașov și altele, care au 
legături telefonice recipro
ce directe încă din 1967, 
anul trecut au fost conec
tate la rețeaua automată 
interurbană și orașele Cluj, 
Craiova, Timișoara, — nu
mărul localităților în care 
abonații se pot chema in
terurban, fără intermediul 
telefonistei, ajungînd astfel 
la 13. Avantajele legături
lor dlrecțe sînt multiple. 
Abonatul este scutit de 
așteptările lungi pentru 
realizarea legăturilor între 
orașe, iar calitatea audiții-
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La întreprinderea „Macul Roșu" din Capitală sa pregătesc cadouri pentru

gare etc. Majoritatea medicilor din 
cadrul Institutului medico-farma- 
ceutic se ocupă în prezent de 10—12 
paturi ceea ce le oferă o cazuistică 
de mare însemnătate pentru munca 
la catedră. în urma acestei ope
rații, comparativ cu alte centre uni
versitare, în orașul nostru numărul 
posturilor de medici supranormativ 
este neglijabil. E adevărat că 
în Cluj mai avem medici profesori 
la unele specialități preclinice, ca 
anatomia umană, histologia, biochi-

greu de explicat cu cît tovarăși din 
conducerea Direcției sanitare jude
țene (dr. Vasile Pînzaru, director și 
dr. Henrie J. Marchievici, director 
adjunct) susțin că există preocupări 
permanente de asigurare a condi
țiilor de activitate si trai cadrelor 
medicale și sanitare nou venite în 
aceste locuri. Nu cumva totuși pro
blema „aclimatizării" noilor absol
venți, veniți în județ a rămas doar o 
simplă problemă înscrisă în agendă 7 
O asemenea întrebare este justificată

lor este superioară celei 
deservite manual.

— Totuși, cititorii ziaru
lui nostru ne informează, 
că în unele zone ale Bucu- 
reștiului — oraș conectat 
la rețeaua automată inter
urbană — nu se pot efectua 
convorbiri interurbane au
tomate. Care sînt cauzele ?

— In această situație 
se află centrala de oficiu 
Sud-Vest, o parte din cen
trala Sud 1 și altele din 
oraș. întreprinderile noas
tre au asigurate toate con
dițiile de a efectua în con
tinuare lucrările. Dar ră- 
mînerea în urmă se dato- 
rește — paradoxal — lip
sei de contoare pentru în
registrarea numărului și 
duratei convorbirilor. În
treprinderea „Electromag
netica" din Capitală — fur- 
nizoarea acestor piese — 
planifică fabricarea lor la 
sfîrșitul anului, ni le li
vrează cu întîrziere, ceea 
ce are drept consecință a- 
mînarea lucrărilor de ex
tindere a centralelor auto
mate interurbane.

— V-am ruga să vă re
feriți și la o altă pro
blemă deosebit de actuală. 
Anul trecut s-a spus că se 
va crea posibilitatea de a 
fi soluționate un număr 
mai mare de cereri pri
vind instalarea de noi pos
turi telefonice atît în Ca
pitală, cît și în celelalte 
orașe ale țării. Acest dezi
derat însă n-a fost atins. 
Numai în Capitală, de pil
dă, numărul cererilor se 
ridică la ora actuală la 
peste 75 000. Cum explicați 
această inconsecvență în 
ce privește realizarea obiec
tivelor pe care vi le-ați 
propus ?

— Aceste cereri au venit 
în special de la locatarii 
noilor cartiere ale orașelor. 
O parte din ele vor fi re
zolvate în curînd. In Bucu
rești, de pildă, se vor da 
în folosință noi centrale te
lefonice automate. In car
tierul Balta Albă s-a mon
tat o centrală cu o capa
citate de 8 000 linii, care 
va intra în funcțiune în 
cursul acestui an ; în car
tierul Drumul Taberei, 
clădirea noii centrale cu 
8 000 abonați, care este în 
construcție, 
nată în 
cut s-a 
centrală 
țiune în 
vindu-se 
mai mare parte, instalările 
de telefoane" în cartierul 
respectivi? — n.n.). In car
tierul Berceni s-au întoc
mit proiectele, urmînd ca 
după 1970 să se instaleze o 
nouă centrală telefonică, 
în aceeași situație se pre
zintă și zonele Bucureștii 
Noi și Plevnei din Bucu
rești. Dar, cu acestea, pro
blema nu va fi rezolvată în 
întregime.

— De ce 7
— Pentru că. deocamda

tă, nu avem asigurată apa
ratura necesară. Nu de 
mult. în București a intrat 
în producție o linie de fa
bricație a instalațiilor de 
centrale automate — li
cență cumpărată de la o 
firmă străină. Dar fabrica 
a produs anul trecut doar 
8 000 de linii telefonice, iar 
anul acesta 
o producție 
Parametrii 
100 000 linii 
tinge

va fi termi- 
1970. (Anul tre- 
spus că această 

va intra în junc
anul 1S69, rezol- 
astfel „în cea

are prevăzută 
de 18 000 linii, 
proiectați de 

pe an îi va a-
am fost informați

cu o cerere către Ministerul Sănă
tății prin care solicită să fie din nou 
repartizate la Rădăuți. Rămîne de 
văzut ce primire li se va face de 
data aceasta. în unele județe, cum sînt 
Dolj, Gorj sau Constanța, un nu
măr de tineri absolvenți (circa 
25—30 la sută) nu s-au bucurat nici 
de favoarea de a fi instalați în noile 
posturi vacante de către cei chemați 
să o facă.

Dar cauzele disproporțiilor existen
te în încadrarea cu medici a dife-

Distonante pe harta 
rețelei sanitare

mia etc pentru care nu s-au găsit 
încă soluții adecvate. Aceste cadre 
ar putea profesa desigur medicina 
în cadrul unor specialități de bază, 
după ce în prealabil voi- efectua un 
timp practică în spital".

Pentru a lărgi cadrul anchetei 
ne-am deplasat în cîteva județe de
ficitare în ceea ce privește numă
rul de cadre medicale cu pregătire 
superioară. în județul Botoșani de 
pildă, sînt dispensare comunale care 
nu au nici un medic de circumscrip
ție, iar populația este nevoită de
seori să străbată zeci de kilometri 
pentru a putea primi o consultație. 
Este cazul circumscripțiilor din Ro
mânești, Cristinești, Hănești, Hili- 
șeu-Horia, Vîrful Cîmpului, Vlădeni, 
Manoleasa și altele. Deși în multe 
din așezările citate mai sus, dispen
sarele comunale au fost prevăzute 
cu încăperi cu o destinație anume — 
„locuința medicului" — acestea sînt 
încă nelocuite. Cum se explică fap
tul că la ora actuală serviciile sani
tare și medicale din județ numără 
cu cîteva zeci de medici mai puțin 
decît prevăd normativele în vigoa
re 7 Situația este asemănătoare și în 
ce privește farmaciștii și cadrele 
sanitare medii. Ea pare cu atît mai

prin faptul că medici tineri, proaspeți 
absolvenți, veniti în județ, după 
două luni de activitate au părăsit 
locurile de muncă (situație mai rar 
întîlnită în alte județe). Pentru a fa
voriza „integrarea" la locul de mun
că a noilor absolvenți, în afara unei 
perioade de așa-numit stagiu în cli
nică de zece zile la Botoșani, Direcția 
sanitară județeană se pare a nu 
fi avut și alte inițiative. (Fi
rește, toate acestea explică în parte 
situațiile create, fără a justifica ușu
rința cu care unii medici își părăsesc 
locurile unde au fost repartizați).

Consecințele muncii ineficiente cu 
noile cadre, ale unei slabe preocupări 
din partea organelor locale de a Ie 
asigura condiții corespunzătoare 
pentru desfășurarea activității lor 
se fac simțite în județe ca Brăila, 
Suceava, Olt, Ialomița. (Cazul far
macistelor Antoaneta Ivoool și Lili 
Veronica Ivopol, absolvente I.M.F.- 
Bucuresti, seria 1967. este ilustrativ 
în acest sens : ele au fost repartizate 
la Rădăuți, deci într-un centru ur
ban. Prezentîndu-se la posturi au 
stat o vreme Ia hotel, apoi s-au re
întors la București, unde au așteptat 
un an de zile. De curînd au revenit

ritelor județe nu trebuie căutate nu
mai pe plan local. Cu toate că repar
tizarea ultimei serii de absolvenți s-a 
făcut cu precădere în acele locuri 
unde era vizibilă o acută penurie de 
cadre medicale superioare, totuși nu
meroase asemenea repartizări s-au 
făcut „din oficiu". (Nu mai amintim 
faptul că uneori s-au făcut și trimi
teri de cadre doar pe hîrtie : este 
cazul dr. Petre Ghionescu, care și-a 
trecut examenul de stat în 1968 și care 
funcționează ca medic de medicină 
generală în comuna Lucieni-Dîmbo- 
vița de mai bine de cinci ani. Mi
nisterul Sănătății l-a repartizat însă 
în 1968 la... Botoșani).

Una din principalele cauze care a- 
mînă rezolvarea problemei utilizării 
rationale a medicilor pe întreg cu
prinsul tării este lipsa unui nor
mativ adaptat cerințelor actua
le. Sînt dispensare, de pildă, că
rora le-a fost arondat un număr prea 
mic de cetățeni; altora, prin noua 
împărțire administrativ-teritorială a 
tării le revine, în schimb, un număr 
dublu. Este și cazul policlinicilor de 
copii din București, citate mai sus. 
Un criteriu echitabil trebuie să pre
zideze și repartiția medicilor în spi

— în 1971. în acest fel, deșî 
întreprinderile subordonate 
ministerului nostru au ca
pacitate de lucru suficien
tă. nu pot efectua lucrările 
din cauza lipsei instalații
lor necesare. Se mai ridică 
și problema calității unor 
instalații si aparate telefo
nice, care de multe ori lasă 
de dorit și care produc 
mari perturbații în rețea.

— V-ați referit la deran
jamentele care se produc 
în rețeaua telefonică. Vă 
rugăm să insistați...

— Sînt cîteva cauze prin
cipale : existenta circuite
lor telefonice aeriene, ca
litatea slabă a unor apa
rate și asistența tehnică nu 
întotdeauna calificată, a- 
cordată de meseriașii uni
tăților noastre de telefonie. 
O parte dintre aceste cauze 
au fost înlăturate. Intr-un 
mare număr de localități 
starea tehnică a instalații
lor telefonice a fost îm
bunătățită, circuitele ae
riene au fost introduse în 
cable pînă în apropierea 
casei abonaților. Am făcut, 
dese intervenții la uzina 
furnizoare de aparate tele
fonice, pentru a îmbunătăți 
construcția acestora, 
ales la partea 
unde prezintă cele 
mari defecțiuni. La ultima 
întîlnire avută cu delega
ții fabricii ni s-a comuni
cat că există în proiect un 
nou aparat, care va asi
gura o bună audiție. în ce 
privește pregătirea profe
sională a meseriașilor de 
la sectorul de întreținere 
din unitățile noastre, mai 
sînt încă multe lacune. 
Sînt fluctuații dese de per
sonal. o slabă cointeresare 
a acestora 
lucrărilor, 
activitatea 
calificării 
pentru a putea realiza lu
crările în mod operativ și 
de calitate corespunză
toare.

— La cauzele menționate 
de dv. privind deranja
mentele. noi am adăuga si 
comportarea necorespunză
toare a unor salariat! ai 
telefoanelor. Aceștia nu 
dau întotdeauna dovadă 
de solicitudine fată de a- 
bonati. provoacă numeroa
se greutăți desfășurării în 
condiții normale a deser
virii publicului.

— Aveți dreptate. Ne 
propunem ca în viitor să 
întărim munca de educație 
și controlul sistematic în 
rîndul salarlațllor. în acest 
scop, au fost alcătuite e- 
chipe speciale de control, 
s-au trasat sarcini precise 
Pe fiecare lucrător si s-au 
stabilit sancțiuni împotri
va celor care încalcă regu
lile de disciplină. Desigur, 
obligația noastră este ca 
rețeaua telefonică să func
ționeze în cele mal bune 
condiții. De aceea, avem 
în vedere o mai bună or
ganizare a locurilor de 
muncă. Trebuie să dăm 
cîmp liber inițiativei în a- 
cest sector, să cultivăm un 
înalt spirit de răspundere 
la fiecare lucrător de la 
telefoane, respect fată de 
cetățean, asigurînd un plus 
de prestigiu acestei insti
tuții atît

mai 
mecanică, 

mai

în efectuarea 
Vom intensifica 
de ridicare £ 

muncitorilor.

de solicitate.
Vasile MIHAI

tale. La Brașov, de pildă, unor 
medici le revin în medie 10—12 pa
turi, sub baremul normativelor în 
vigoare.

Penuria de cadre medicale supe
rioare mai este întreținută în mod 
artificial și de faptul că după absol
virea de către unii medici și spe
cialiști a diverse cursuri, aceștia 
nu mai revin la locul de mun
că de unde au plecat. Necesi
tatea îmbunătățirii sistemului de 
promovare ' la locul de muncă, 
o mai operativă circulație a infor
mării științifice, stabilirea unor prio
rități pentru personalul medical din 
mediul rural din anumite zone sînt 
tot atîtea probleme care, adăugate al
tora, pot să contribuie la stabiliza
rea cadrelor medicale. După cum, 
obligația ca promovarea unui cadru 
medical — promovare care presu
pune și schimbarea locului de mun
că — să nu se facă dscît în condi
țiile asigurării unui alt medic, de 
aceeași specialitate, în locul care 
rămîne vacant, va trebui să fie cu 
rigoare respectată. Esențială rămîne 
însă modificarea structurală a opticii 
asupra promovării cadrelor medicale, 
direcție în care — alături de munca 
de formare și educare civică ce tre
buie desfășurată susținut încă din fa
cultate — mai sînt multiple posibi
lități neinvestigate, nefolosite.

în discuțiile purtate în timpul an
chetei, numeroși medici au propus 
ca viitorul colegiu al medicilor să 
prevadă sancțiuni severe pentru cei 
care-și părăsesc locul de muncă. 
Este desigur o soluție necesară dar 
la ea ar trebui să se recurgă doar 
în cazuri extreme, cît mai rar cu pu
tință. înaintea oricărei sancțiuni, ar 
trebui să stea imperativele morale 
pe care le implică profesia de 
medic. Nu se poate numi slujitor al 
sănătății cel care nu este convins 
de adevărul că împlinirea destinului 
de medic nu poate avea loc decît la 
căpătîiul bolnavului. Hotărîtoâre vor 
fi însă îmbunătățirea sistemului de 
repartizare a cadrelor medicale pe 
tot cuprinsul țării, în funcție de ne
cesitățile populației, de caracterul 
unităților care acordă asistență, a 
sistemului de promovare a acestora, 
elaborarea unor măsuri care, prin 
natura lor constructivă, prin realis
mul lor, să determine înlăturarea 
tendințelor de fluctuație a cadrelor, 
să asigure stabilizarea lor într-un a- 
numit loc de muncă — creîndu-le 
condiții din ce în ce mai bune de 
informare, de pregătire și promovare 
profesională.
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Sînt binecunoscute schim
bările tehnice sau or
ganizatorice, rezultatele în 
creșterea eficienței econo
mice care s-au înregistrat 
în diferite întreprinderi, în 
ultimii doi ani, după de
clanșarea acțiunii de orga
nizare științifică a produc
ției și a muncii. în cadrul 
acestei acțiuni, inițiativa a 
găsit teren prielnic fructi
ficării ei plenare. între 
inițiativă, competență șl 
exigentă s-a instalat pun
tea trainică a perseveren
tei.

Această armonizare a ele
mentelor succesului a căpă
tat un sens practic precis 
într-un șir de unități din 
industria ușoară, dintre 
care se detașează — prin 
tenacitatea și seriozitatea 
cu care s-a desfășurat, de 
la bun început, acțiunea de 
organizare rațională a pro
ducției și a muncii și prin 
efectele el fertilizante asu
pra activității economice — 
întreprinderea 
„Dacia“-București.

Să dăm mal întîi 
tul statisticii. Anul 
apoi 1968, ani desfășurați 
sub semnul marilor exi
gențe ale 
conducerii , __
activității economice, 
găsit ‘ ' 
cia“ 
în 
care 
depășească sistematic re
zultatele anterioare. Nu
mele ei a rămas și rămîne 
înscris între unitățile a că
ror principală caracteris
tică este înaltul dinamism. 
Bunăoară, în 1968, față 
de 1966, producția glo
bală a sporit cu a- 
proape 30 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 32,3 
la sută. întregul spor de 
producție din ultimii doi 
ani s-a obținut pe seama 
productivității muncii. Be
neficiul a marcat și el un 
salt impresionant: de 300 
la sută.

în luna care a tre
cut din acest an căutarea 
unor noi resurse de spori
re a eficienței economice a 
continuat. Toți indicato
rii de plan au fost în
depliniți și depășiți, di
namica productivității 
muncii fiind în continuare 
superioară dinamicii pro
ducției. Toate explicațiile 
rezultatelor deosebit de 
favorabile consemnate de 
„Dacia" în ultima vre
me converg spre un 

: organiza
rea științifică, a produc-1' 
ției și a muncii. Care sînt 
principalele coordonate ale 
intervențiilor făcute în ca
drul acțiunii de așezare pe 
baze moderne a organizării 
producției și a muncii, a 
căror valoare s-a 
fi incontestabilă 
practică ?

în activitatea 
de fiecare zi se 
tot mai mult efectele ne
concordantei care existau

textili

cuvîn-
1967 și

perfecționării 
și organizării 

au 
întreprinderea „Da- 
angajată din plin 

procesul înnoirilor 
au permis să se

§ . singur punct:

I dovedit a 
la proba

obișnuită 
simțeau

Intre gradul înalt de me
canizare și automatizare a 
procesului tehnologic și ni
velul scăzut al organizării 
interne. Adică, pe de-o 
parte mașinile și războa
iele erau acționate printr-o 
simplă apăsare pe buton, 
în condițiile unui flux teh
nologic ce se desfășura cu 
precizie de ceasornic, iar 
pe de altă parte, stăruia 
un sistem contorsionat de 
informație economică, un 
drum greoi pe care îl ur
ma decizia de la conducă
tor la executant, diverse 
paralelisme supărătoare în 
dirijarea producției. Cu

ceea ce permite să fie în
lăturate promt eventualele 
deficiente, obținîndu-se în 
final însemnate sporuri de 
producție. Numai așa se 
explică reducerea. în ul
timii doi ani, cu 85 la sută 
a întreruperilor acciden
tale care „înghițeau" îna
inte însemnate capacități 
potențiale de producție. în 
același timp, această sim
țitoare diminuare a pierde
rilor de capacități de pro
ducție a dus la creșterea 
productivității fizice a 
muncii, în filatură și la 
finisaj, de pildă, cu 25—30 
la sută.

țesătorle, se realizează un 
plus de producție de 1 mi
lion lei. Cu pricepere s-a 
acționat și în organi
zarea muncii. Dintre nu
meroasele măsuri între
prinse relevăm una deose
bit de eficientă care s-a 
soldat, în scurt timp, cu 
creșterea productivității 
muncii în țesătorie cu 50 
la sută. Este vorba de mări
rea zonei de deservire de 
către un muncitor la răz
boaiele automate de țesut. 
Cum s-a procedat ? Cro- 
nometrările și fotogra
fierile făcute la locul de 
muncă au evidențiat că

EXPERIENȚA DE LA „DACIA"

0 demonstrație
convingătoare despre 
potențialul productiv 
al industriei textile

alte cuvinte, tehnica a de
vansat simțitor organiza
rea internă, care a rămas 
tributară formelor vechi de 
compartimentare, depășite. 

S-a atacat ca atare fron
tal problema organizării 
conducerii întreprinderii și 
a sistemului informațional. 
Fără să.................
deosebit 
lanț de 
mentale, 
în urma 
nunțite și serioase, făcute 
de specialiștii 
prindere, cu 
celor dinafară, 
pe scurt în ce 
tlzat una din măsurile am
ple aplicate — îmbunătă
țirea sistemului lnformațio-

' riaj. Ăc'eastă măsură, așa 
cum preciza tov. Corneliu 
Mogoș, șeful serviciului de 
organizare a muncii, asi
gură un control operativ 
și cuprinzător asupra mer
sului realizării planului. E- 
sențlal în acest sens este 
că se practică o informare 
zilnică, pe fiecare schimb 
și chiar orară asupra ca
zului individual negativ (a- 
dică abaterile în jos de la 
programul de fabricație).

insistăm în mod 
asupra întregului 
modificări funda- 
care s-au operat 
unor studii amă-

din între- 
consultarea 

vom arăta 
s-a concre-

s

Se detașează din expe
riența colectivului de la 
„Dacia" și modalitățile în 
care s-a conceput și rezol
vat programarea fabrica
ției — latură importantă a 
organizării interne a fiecă
rei întreprinderi. Viabili
tatea și mai ales valoa
rea studiului care viza îm
bunătățirea lansării fa
bricației au fost de ase
menea verificate și dove
dite în practică. Pe baza 
unei noi programări s-a 
ajuns la o realizare ritmică 
a planului de producție și 
de livrări, s-au redus sub
stanțial stocurile normate 
de produse finite, materii 
prime și materiale, au fost 
eliminate blocările de fon
duri în producția riete'rmi- 
nată și, în ultimă instanță, 
a crescut gradul de adapta
bilitate a fabricației la ce
rințele pieței.

Roadele inițiativei și 
competenței, ale perseve
renței cu care sînt investi
gate toate laturile activită
ții susceptibile perfecționă
rii s-au manifestat și în alte 
direcții. Este edificator că, 
numai prin reorganizarea 
reparațiilor la filatură

30—40 Ia sută din timpul 
de lucru al unei țesătoare 
nu se folosea productiv. 
Desigur, aceasta în con
dițiile în care planul 
se îndeplinea de către 
fiecare țesătoare iar zona 
de deservire se înscria în 
limitele normative admise. 
Printr-o urmărire repetată, 
atentă și amănunțită a 
programului de lucru al 
mai multor țesătoare s-a 
observat că intervențiile la 
războaiele automate de țe
sut se fac foarte rar și des
tul de rapid. în afara pro
gramului s-a urmărit sta
tistic, cîteva duminici la 
rînd, care este durata me
die a funcționării neîntre
rupte a i ’ 
15bafe*:Tflă 
du-se la concluzia că în 
mod normal o țesătoare, 
dat fiind numărul mic al 
întreruperilor în funcțio
nare, poate să supravegheze 
cu 50 la sută mai multe 
războaie decît era prevă
zut.

Saltul de la această con
statare fundamentată la 
concretizarea în practică 
nu s-a făcut însă dintr-o 
dată.

tact șl răbdare, lucrîn- 
du-se mai întîi cu mun
citorii care s-au anun
țat benevol și, numai după 
ce s-a dovedit practic, în 
timp, posibilitatea extinde
rii zonei de deservire, țesă- 
toria a început să-și res- 
trîngă numărul de munci
tori. Din fiecare trei mun
citori au rămas doi, ceilalți 
trecînd în alte secții de 
producție. Efectul ? A fost 
în parte arătat : a crescut 
cu mult productivitatea 
muncii. Dar nu numai atît. 
Evident, o producție în 
plus, în urma unui efort 
suplimentar trebuia răsplă
tită. .Așadar, pe măsură ce 
s-a generalizat deservirea 
mai multor războaie de țe
sut au crescut și cîștigu- 
rile muncitorilor. Țesătorii 
au realizat în acest fel un 
spor de venituri de 20 la 
sută. Un spor de producti
vitate, un plus de cîștig. 
Inițiativa a rodit din plin 
în cîmpul competenței.

Desigur, am putea să ne 
referim și la alte studii și 
măsuri care s-au ela
borat și aplicat la între
prinderea „Dacia". Consi
derăm însă util să relevăm 
mai ales noutățile de „ul
timă oră" : revizuirea ac
tualei forme de conducere 
a întreprinderii, prin care 
ie urmărește eliminarea 
unei trepte intermediare 
din scara deciziilor, studiile 
de ergonomie care au și 
început să fie fructificate, 
cu efecte la fel de sur
prinzătoare ca și cele a- 
mintite înainte. Adăugăm 
că în ultimul timp între
prinderea ' 
acces la 
electronic 
CEPECA, . ___
„hrana" de date și de cifre 
este în plină pregătire. 
Toate acestea sînt fapte fi
rești. consemnate în toiul 
transformărilor cu multe 
sensuri care se petrec la 
„Dacia". Numai că aceste 
metamorfoze ale organiză
rii, trecerea de la un mod 
de lucru cu care au fost 
obișnuiți salariații la un 
altul, uneori radical schim
bat, așa cum am înțeles 
din discuția purtată cu tov. 
ing. Nicu Pascali, directo
rul întreprinderii, nu au 
decurs ușor ; ele s-au rea
lizat într-o permanentă 
dispută cu mentalitățile 
vechi, cu rutina și inerția. 
Este un front de rezistență 
a cărui întindere scade 
concomitent cu ofensiva 
hotărîtă a noului.

bucureșteană are 
noul calculator 

aflat la 
pentru care

I
I

I
Din experiența întreprin- & 

•«x r
-14 zultate pozitive se pot ob

ține cînd se abordează fără 
întrerupere noi și noi la
turi ale perfecționării or
ganizării producției și a 
muncii. Iată de ce această 
experiență merită să fie 
generalizată și preluată în 
mod creator și de către 
alte întreprinderi din 
ceastă ramură.

procedat Viorel SALĂGEAN

consemnat un eveniment deosebit: a

In secfia de asamblare a rulmenților cu bile de la uzina „Rulmentul" din Brașov

Si de reparații de utilaj chimic. Uzina 
specialiști români și dotată cn utilaje

La Găești a fost ____  _ _________ ________  _
Intrat în funcțiune, cu aproape 5 luni mai devreme, uzina 
de piese de schimb 
a fost proiectată de 
de înaltă productivitate fabricate în țară. Se prevede ca 
în 1970, cînd întreprinderea va funcționa cu întreaga ca
pacitate, producția sa anuală de piese de schimb pentru 
industria chimică să fie de 7 900 tone. Pentru anul acesta, 
colectivul uzinei s-a angajat să realizeze în plus față de 
plan o producție în valoare de peste un milion lei.

(Agerpres)
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PRINCIPIILE DEMOCRAȚIEI

DE FIECARE
Definind esența principiilor demo

crației cooperatiste, statutul precizea
ză cu claritate că organul suprem 
de conducere al cooperativei a- 
gricole este adunarea generală, 
singura în măsură să hotărască a- 
supra întregii activități financiare, 
economice și organizatorice a aces
teia. Una dintre atribuțiile esențiale 
ale adunării generale este să dez
bată și să aprobe programul de dez
voltare a cooperativei agricole, să 
stabilească direcțiile șl proporțiile 
în utilizarea mijloacelor materiale 
și a fondurilor bănești, în scopul 
creșterii producției și veniturilor 
cooperativei și ale membrilor ei, în 
adunările care au loc în această peri
oadă sînt prezentate, în fața 
cooperatorilor, darea de seamă asu
pra activității desfășurate în anul 
trecut, planul de producție și finan
ciar pe anul în curs. In aceste 
adunări — așa cum s-a arătat la re
centa Plenară a Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole — trebuie să se dezbată în 
mod aprofundat toate problemele 
legate de dezvoltarea agriculturii, să 
se discute deschis lipsurile, neajun
surile și măsurile ce trebuie luate.

Viata confirmă, prin mii de fapte, 
că adunările generale rețin aten
ția masei de cooperatori atunci 
cînd se dezbat probleme ma
jore, se adoptă hotărîri menite să 
canalizeze energiile spre scopuri 
bine definite și care privesc pe fie
care în parte. în fața cooperatorilor, 
consiliul de conducere răspunde 
pentru activitatea desfășurată și re
zultatele obținute. „Sîntem manda
tari ai obștei și ei trebuie să-i dăm 
socoteală. Obștea ne vede cu mii de 
ochi, ne judecă faptele ; avem dato
ria să răspundem încrederii de a ne 
fi ales — își spune părerea, cu cal
mul judecății mature, Constantin 
Harpalete, președintele cooperativei 
agricole Brădeanu, județul Buzău. De 
aceea, aducem la îndeplinire, punct 
cu punct și cu fermitate, hotărîrile 
adunării generale. Chiar așa, cu 
fermitate și pricepere, pentru că la 
noi cooperatorii au învățat prețul 
exigentei, ei înșiși nu tolerează lip
suri sau abateri". Sînt cuvintele unui 
om cu experiență în arta conducerii 
unei cooperative cu o avere obșteas.- 
că în valoare de 12 milioane de. lei, 
ale unui președinte care-și cunoaște 
atribuțiile, dar și limitele puterii în
credințate.

Materializarea principiilor demo
crației cooperatiste presupune nu 
numai participarea activă a coopera
torilor la stabilirea măsurilor menite 
să ducă la sporirea producției și 
perfecționarea muncii, ci și la apli
carea propunerilor, sugestiilor, a 
ideilor novatoare. Din acest punct 
de vedere o prețioasă experiență în- 
tîlnim la cooperativele agricole din 
Smeeni, Gherăseni, Vîlcele șl 
multe altele din județul Buzău. 
La Smeeni, cu ocazia fiecărei 
adunări generale, sînt înscrise în
tr-un registru propunerile coopera
torilor, cui se adresează, modul cum 
sînt rezolvate. Cooperatorul 
Iordache 
dunării 
rie a.c. 
nim de 
agricole — propunere care a 
adoptată. Alte propuneri făcute 
adunările generale precedente 
fost rezolvate : construirea unui ba
zin de răcire a laptelui, amenajarea 
unui punct de însămînțare artificială 
a vacilor din tabăra de vară etc.

Cu interes firesc este ascultat gla
sul specialiștilor. Cooperatorii au a- 
preciat propunerile ing. zootehnist 
Sîrbu Grigore, de a mări suprafața 
de lucemă totală și irigată, au ana
lizat pe toate fetele socotelile ce de-

monstrează că este posibil și avanta
jos ca, pînă în anul 1971, să crească 
numărul vacilor la o mie. Ei au în
credere în cuvîntul inginerului care 
i-a sprijinit să mărească veniturile 
bănești din zootehnie de la 350 mii 
de lei, cît s-au obținut în 1963. la 
peste 3,7 milioane lei anul trecut.

Statutul cooperativei agricole o- 
bligă pe președinte și pe ceilalți 
membri ai consiliului de conducere 
să informeze sistematic pe coopera
tori asupra îndeplinirii planurilor e- 
conomic și financiar, asupra a tot 
ceea ce privește gospodărirea avuției 
obștești. în această privință, la 
cooperativa din Brădeanu s-a în
cetățenit obiceiul de a prezenta coo
peratorilor dări de seamă amănun
țite privind rezultatele obținute în 
producție. Pe această bază, coopera
torii, în adunarea generală, anali
zează si apreciază activitatea celor

ÎNSEMNĂRI

DIN COOPERATIVELE

AGRICOLE

DIN JUDEȚUL BUZĂU

ZI

Oprea 
a propus în cadrul a- 

generale din 6 februa- 
flxarea numărului mi- 
zile-muncă pe campanii 

fost 
în 
au

care au primit mandatul să conducă 
treburile obștești. Și faptul că în 
1968 s-au obținut, în medie la hec
tar, 2 450 kg de grîu, 3 800 kg de 
porumb, 28 tone sfeclă de zahăr, s-au 
îndeplinit și alți indici prevăzuti în 
plan, constituie o dovadă a faptului 
că principiile democrației coopera
tiste funcționează bine, că membrii 
consiliului de conducere, toți coo
peratorii se simt răspunzători de 
mersul producției.

O latură esențială a democrației 
cooperatiste se referă la consultarea 
largă a cooperatorilor, nu numai în 
cadrul adunărilor generale, ci și în 
activitatea de zi cu zi, deoarece oricît 
de capabil ar fi un președinte ei nu 
poate să cunoască toate elementele 
activității unei cooperative cu mii 
de hectare și numeroase ramuri 
de producție. La Brădeanu, con
siliul de conducere a adoptat sis
temul consultării șefilor de e- 
chipă, a brigadierilor și coopera
torilor cu experiență. Sînt ore 
de chibzuință gospodărească, dar 
nu singurele. Ședințele de lucru care 
se țin zilnic cu brigadierii stabilesc 
lucrările ce trebuie executate pe an
samblul cooperativei și în fiecare 
brigadă. Aici, brigadierii exprimă șl 
propunerile cooperatorilor.

Crearea condițiilor pentru partid-' 
parea la elaborarea hotărîrilor cons
tituie premise pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite. Prin 1963. în ca
drul unei adunări generale, coopera
torii au fost solicitați să se pronunțe 
asupra măsurilor preconizate în ve
derea redresării zootehniei care era 
„la pămînt". Atunci au fost filtrate 
zeci de propuneri. între multe alte 
măsuri — asigurarea furajelor, a- 
meliorarea raselor etc. — cooperato
rii au decis ca doi dintre cei mai 
buni brigadieri de cîmp — Tănase 
Gh. Ion și Nistor Gh. Ion — să fie 
numiți brigadieri zootehnici. Inves
tiția de încredere se cerea onorată, 
deoarece aici este mare lucru să poți 
sta cu fruntea sus în fața obștii. Noii 
brigadieri au venit primii la program, 
în zorii zilei, au atras cooperatori

Dacă într-o întreprindere indus
trială, într-o zi, se împarte numărul 
total al muncitorilor care au lucrat 
în trei schimburi la cei care au lu
crat în schimbul I, considerat cel 
mai mare, se obține coeficientul de 
schimb — un indice semnificativ 
pentru activitatea întreprinderii. 
Semnificativ, dar de ce ? Pentru că 
acest coeficient cu cît este mai ridi
cat, cu atît se asigură o folosire mai 
bună a capacităților de producție, 
un grad mai înalt de încărcare a 
mașinilor și utilajelor, obținîndu-se 
pe această cale însemnate sporuri de 
producție. Am investigat în cîteva 
fabrici de mobilă mărimea acestui 
indicator, ce mai frînează creșterea 
lui, cît de operativ și ce se între
prinde pentru valorificarea rezerve
lor evidențiate de el.

La Direcția generală produse fipjte 
din lemn, din Ministerul Economiei 
Forestiere, am examinat o situație 
din care s-a desprins că în trimes
trul IV al anului trecut (am luat un 
trimestru, întrucît se pot formula 
concluzii mai realiste privind stadiul 
organizării producției și a muncii, 
în funcție de nivelul sarcinilor de 
plan) au existat 
între valorile 
schimb Ia diferite 
turi de cele cu 
schimb superior.
(2,27), C.I.L. Blaj (2,45) sau C.I.L. Su
ceava (2,43). se aflau unități econo
mice cu un coeficient scăzut ca 
IPROFIL Rădăuți (1,82). IPROFIL 
Vaslui (1,83) sau IPROFIL Măgura 
Codlei (1,46). Se pune întrebarea : 
există oare o imposibilitate obiectivă 
ca și în aceste ultime trei în
treprinderi, citate ca un exemplu, 
coeficientul de schimb să crească la 
„cota" celorlalte, ca ele să-și îmbu
nătățească substanțial rezultatele 
producției peste nivelul sarcinilor de 
plan ? Condițiile similare de pro
ducție în care lucrează atît între
prinderile cu rezultate economice su
perioare. cît și celelalte, experiența 
altor unități productive ca. de pildă, 
„Tehnica lemnului" din București 
care, printr-o dozare mai rațională a 
eforturilor, și-a sporit coeficientul de 
schimb și, prin aceasta, rezultatele 
producției ne dovedesc că sînt po
sibile îmbunătățiri substanțiale în a-

ceasta direcție. Totul depinde de în
treprinderile înseși, de felul în care 
își organizează producția și se preo
cupă pentru a anihila efectele ci
clurilor de fabricație diferite în secții 
productive, de felul în care reparti
zează în mod uniform sarcinile de 
producție, în care decurge aprovizio
narea tehnico-materială a locurilor 
de muncă.

O dovadă în plus, în acest sens, o 
constituie și faptul că în cazul unită
ților economice cu un coeficient me-

ce se întîmplă acum în întreprin
deri. Am analizat mai în amănun
țime situația în două dintre ele : 
IPROFIL ..Libertatea" din Cluj și 
IPROFIL Dej. La prima, în anul 
trecut cît și în ianuarie acest an, 
coeficientul de schimb a fost de 1,97, 
pe cînd la cea de a doua unitate e- 
conomică, în aceeași perioadă de timp, 
coeficientul de schimb s-a ridicat ______ ___ __ __
la 2,37 și respectiv 2,24. Așadar, va- de producție pentru noi, vom intro- 
lori scăzute la „Libertatea" Cluj și 
oarecum satisfăcătoare la întreprln-

cu ajutorul unul dispozitiv cu apă 
supraîncălzită ; preconizăm pentru 
viitor reorganizarea sectorului de 
.montaj prin folosirea mai judicioasă 
a spațiului de producție, în așa fel 
încît să existe condiții ca și schim
bul de după-amiază să lucreze a- 
proape cu același număr de oameni 
ca schimbul de zi. De asemenea, la 
sectorul de pregătire I. loc
duce o presă cu 6 etaje, fapt 
determina ca în sectoarele

îngust
ce va 
urmă-

este însă ca hotărîrile să nu rămînă 
pe hîrtie, să nu se „piardă" pe par
curs, să se urmărească rezultatele 
lor practice și să se intervină prompt 
în cazul unor greutăți neprevăzute 
Inițial.

Aceste afirmații nu le facem gra
tuit, ci din cauză că și la începutul 
anului trecut la „Libertatea" coefi
cientul de schimb se preconiza să 
crească — și chiar a crescut în pri
mul trimestru la 2,2 — pentru ca a- 
poi să revină la 1.9 în toate cele-

în procesul de producție: FIECARE SCHIMB
I

LA
mari discrepanțe 

coeficientului de 
întreprinderi. Ală- 
un coeficient de 
ca IPROFIL Dej

diu de schimb ridicat, valoarea lui 
a rezultat din nivele apropiate ca 
mărime în fiecare secție de fabrica
ție, ceea ce indică o bună organi
zare a producției, pe cînd în cazul 
celor cu un coeficient mediu de 
schimb scăzut, valoarea lui a rezul
tat din nivele mult variate ca mă
rime : mult crescute în anumite secții 
de producție și reduse la fel de mult 
în altele, ceea ce indică prezenta u- 
nor neajunsuri în organizarea pro
ducției. De pildă, la IPROFIL Ră
dăuți media de 1,82 prezintă maxime 
în secțiile de croit și anume 2,43, ma
șini I — 2,23, mașini II—2.44 sau pre
gătire II și minime între 1,4—1,6 în 
alte secții, în timp ce media de 1.83 
la IPROFIL Vaslui prezintă maxi
me în secțiile pregătire I și II — 2.20 
sau mașini II — 2,40 și minime de 
1,5—1,6 în alte secții. Iată cît de clar 
sînt reliefate, deci, rezervele interne 
din unele întreprinderi.

Reținînd aceste cifre statistice, 
sugestive desigur, să vedem însă

ALT NIVEL DE EFICACITATE’
ancheta economică

derea din Dej, dar cu variații în 
timp. Cum acționează comitetele de 
direcție pentru creșterea lor ?

— Am căutat și căutăm continuu 
să extindem lucrul în trei schimburi, 
sau acolo unde nu se poate altfel, da
torită specificului producției noastre, 
în două schimburi dar cu maximum 
de capacitate — ne spunea tov. Ni- 
colae Cojanu, inginer șef al fabricii 
din Dej. Și aceasta prin mecanizarea 
unor operații tehnice sau tehnologice 
la diferite locuri de muncă, crescînd 
astfel rolul mașinii în procesul de 
producție și, deci, oferind posibili
tatea obținerii unor încărcări supe
rioare de producție a tuturor schim
burilor. La sectorul de finisaj II. de 
pildă, am introdus în 5 locuri de 
muncă discuri de lustruire acționate 
electric, furniruirea picioarelor de 
la comode o facem acum mecanic.

. toare — mașini II, pregătire II și al
tele — să se poată mări 
muncitorilor din schimbul 
amiază și noapte, în așa 
prin această redistribuire 
de forte, ce oferă anumite posibili
tăți de specializare, să acționăm în 
toate schimburile, în vederea creșterii 
productivității muncii.

Astfel de măsuri, care vizează în
cărcarea mai apropiată a schimburi
lor cu forță de muncă, ne-au fost re
latate și la „Libertatea" din Cluj, 
printre care creșterea capacității de 
uscare a cherestelei cu încă 4 ca
mere. Și este bine că se gîndește așa. 
că se caută eliminarea discrepanțe
lor mari, ca număr de muncitori, 
între schimburi. Se impun în acest 
sens chiar măsuri mai hotărîte, de 
mai mare anvergură decît cele rela
tate de Interlocutorii noștri. Totul ■

numărul 
de după 
fel încît, 
rațională

lalte trimestre. In anul trecut, pla
nul de export a fost realizat sub 
cifra inițială, iar în ianuarie 1969. 
atît producția globală, cit și producția 
marfă s-au îndeplinit doar în pro
porție de 92,4 la sută și, respectiv, 
de 84,6 la sută. Este drept, între 
motivele acestei stări de lucruri tre
buie luate în considerație și lipsa 
furnirului de stejar, sosit de la fur
nizori doar în proporție de 66 la 
sută din cantitatea contractată dar 
tot atît de adevărat este și faptul că 
tărăgănarea, timiditatea de care dă 
dovadă comitetul de direcție al în
treprinderii în înlăturarea lipsurilor 
existente în întreprindere au pro
priul lor rol mare în nerealizarea 
sarcinilor de plan. Nici la fabrica 
din Dej în ianuarie nu s-au îndepli
nit toti indicatorii de plan — bună
oară productivitatea muncii a înre
gistrat 1.8 procente sub plan, deși în 
această întreprindere nici pe departe 
nu s-au epuizat rezervele Interne.

In analiza noastră am mai cerce
tat și rezultatele obținute în cele trei 
schimburi. Ce concluzii am desprins 
în această direcție 7 Atît la „Liber- 
tatea“-Cluj, cît și la IPROFIL Dej 
se înregistrează adesea, în schimbul 
de noapte, „căderi" de la realizările 
schimbului de zi, dar uneori și re
zultate mai bune. La „Libertatea", în 
ziua de 17 ianuarie, în sectorul fi
nisaj, după datele puse la dispoziție 
de șeful serviciului producție, rapor- 
tînd totalul orelor înregistrate la 
orele lucrate, s-a desprins că în 
schimbul de zi sau de noapte s-au 
obținut rezultate mai slabe decît 
media. Dacă adăugăm că și în sec
torul mașini rezultatele au fost dife
rite între schimburi, rezultă că în 
această întreprindere există rezerve 
de ’creștere a producției, pe care co
mitetul de direcție întîrzie să le 
pună în valoare. Această apreciere 
poate fi întărită și de faptul că în u- 
nitate există încă un grad scăzut de 
folosire a utilajelor de producție atît 
față de timpul calendaristic, cît 
și față de cel planificat. Unele 
cifre sînt edificatoare. Mașinile 
de îndreptat, de pildă, care la 
fabrica din Dej lucrează aproape 90 
la sută din cele două „etaloane" de 
timp, la „Libertatea" funcționează 
doar 45,6 și, respectiv. 65,8 la sută. 
Iar mașinile cu avans mecanic, din 
secția finisaj, funcționează tot aici 
36,6 procente din-timpul calendaris
tic și doar 53 la sută din timpul 
planificat. Numai diferentele dintre 
timpul planificat de funcționare și 
cel efectiv arată că la „Libertatea" 
mai este încă mult de făcut în ve
derea creșterii indicilor intensivi și 
extensivi în utilizarea mijloacelor 
tehnice.

Apare cu toată claritatea necesita
tea ca conducerile celor două între
prinderi și forurile ministerului de 
resort să acorde o însemnătate mai 
mare creșterii coeficientului de 
schimb, factorilor tehnici și organi
zatorici care pot asigura sporirea 
gradului de utilizare a utilajelor și 
timpului de lucru, creșterea pe a- 
ceastă bază a producției și producti
vității muncii.

vrednici în acest sector, s-au ocupat 
de permanentizarea îngrijitorilor, de 
pregătirea lor profesională, aju- 
tîndu-i să pătrundă în tainele 
științei. Și în alte adunări gene
rale, ori în multe analize ale con
siliului de conducere zootehnia a fost 
obiectul dezbaterilor. Ca urmare a 
înfăptuirii măsurilor stabilite, din- 
tr-un sector deficitar, zootehnia 
a ajuns să aducă, anul trecut, a- 
proape trei milioane de lei.

Din multitudinea aspectelor cara 
conturează și dau un conținut con
cret noțiunii de democrație coopera
tistă am ales cîteva referitoare la 
existența unui mecanism bine pus la 
punct și care permite ca în adună
rile generale să se poată dezbate 
problemele majore ale dezvoltării 
cooperativei, ale creșterii producției 
agricole. „La noi — opinează coo
peratorul Gh. Zamfir, de la Bră
deanu — problemele mai mărunte sau 
cele curente care privesc diferita 
cerințe ale cooperatorilor sînt rezol
vate, aș spune, „la trei nivele" : în 
adunările pe brigăzi, în cadrul con
siliului de conducere și, dacă esta 
cazul, în comisia de judecată". La 
nivelul adunărilor pe brigăzi, coo
peratorii pun problemele de muncă 
și de producție care îi interesează 
direct, hotărăsc ei înșiși cum și ce 
să facă pentru a executa la timp o 
lucrare sau alta, discută uneori cu 
aprindere despre calitatea muncii 
prestate. Brigadierul are competenta 
de a rezolva unele cerințe curente 
ale cooperatorilor, cum ar fi diferite 
transporturi cu mijloacele brigăzii 
etc. Atunci cînd se ivesc pro
bleme ce depășesc competenta bri
gadierului, ele sînt date spre rezol
vare consiliului de conducere, care 
se întrunește, de regulă, de două 
ori pe lună sau ori de cîte ori este 
nevoie. In afară de aceasta, aproape 
seară de seară, președintele coopera
tivei, este prezent la sediu unde, 
pe lîngă problemele de organi
zare a producției și a muncii, 
rezolvă și cererile cooperatorilor, 
în aceste condiții și consiliul do 
conducere își poate concentra ac
tivitatea spre probleme esenția
le și adoptarea hotărîrilor de in
teres larg. Atmosfera de optimism 
și încredere este, în mare măsură, 
și o rezultantă a grijii și solicitudinii 
cu care consiliul de conducere re
zolvă cererile îndreptățite ale coo
peratorilor. Tocmai de aceea coope
ratorii apelează arareori la comisia 
de judecată, avînd însă posibilitatea 
practică, dacă se ivesc „pricini", do 
a apela la acest nivel".

în cuprinsul județului 
și cazuri de- încălcare a 
democrației cooperatiste, 
a părerilor și sugestiilor cooperatori
lor. La cooperativele agricole din 
Mihăilești, Robești, Smîrdanu, Bo- 
zioru s-au produs înstrăinări din avu
tul obștesc, au fost tolerate a- 
buzuri, uneori sub „nasul" uniunii 
cooperatiste județene, așa cum a fost 
cazul la cooperativa agricolă din 
Buzău. După cum ne-a relatat tov. 
Tudor Ștefănescu, președintele uniu
nii cooperatiste județene, pentru 
preîntîmpinarea unor asemenea ne
ajunsuri 
xată, în 
direcția 
perativei „ 
plinei cooperatiste. Biroul executiv 
al uniunii, în prezența preșe
dinților de cooperative agricole 
din județ, a analizat stilul și 
metodele sale de muncă și ale 
consiliilor de conducere ale unor 
cooperative agricole, modul cum 
sînt aplicate hotărîrile adoptate 
de unele adunări generale. Cu a- 
ceastă ocazie a reieșit, între altele, 
necesitatea ca în cadrul adunărilor 
pe brigăzi, unde pot fi cuprinși toti 
cooperatorii, să fie dezbătute și 
problemele majore, urmărindu-se a- 
plicarea propunerilor judicioase. Este 
o inițiativă bună, dar ea va 
trebui continuată în activitatea 
practică pentru sprijinirea, în 
mod diferențiat, a cooperative
lor agricole, acordînd cea mai 
mare atenție unităților în care prin
cipiile democrației cooperatiste nu 
sînt respectate întru totui. Dacă uniu
nea cooperatistă și, desigur, direcția 
agricolă ar fi sprijinit mai mult 
cooperativele slab dezvoltate se pu
teau obține rezultate superioare. O 
cooperativă cu oameni harnici, Ini
moși. cum este cea din Gălbinasi, a 
obținut, anul trecut, venituri reduse, 
valoarea zilei-muncă este dintre cele 
mai mici, deoarece ani de-a rîndul 
cooperatorii n-au fost sprijiniți în 
mod eficient să dezvolte avuția ob
ștească. De ce nu se dezbat și nu sa 
rezolvă probleme vitale pentru dez
voltarea acestei cooperative agri
cole ? „Pentru că în adunările ge
nerale, sau pe brigăzi, care se țin 
rar de tot, „ne mîncăm" timpul cu 
probleme personale" — ne spune 
cooperatoarea Iancu Floarea. Este im
perios necesar ca organele județene 
și în primul rînd uniunea coopera
tistă să acorde un sprijin substan
țial acestei cooperative atît în ce 
privește respectarea statutului, cît și 
întărirea ei economică, pe baza dez
voltării acelor sectoare de producție 
care pot asigura venituri mari, con
stante și în eventualitatea unor con
diții climatice mai puțin favorabile.

Rezolvarea acestor probleme si în 
alte cooperative agricole depinde în 
mare măsură de îmbunătățirea, în 
continuare, a activității uniunii coo
peratiste. de adoptarea unor metode 
și măsuri realiste, în concordanță cu 
condițiile și posibilitățile fiecărei 
cooperative agricole, cristalizarea u- 
nui stil de muncă concret, eficient. 
Democrația cooperatistă înmănun
chează principii a căror materializare 
în viață constituie o mare forță 
pentru orientarea eforturilor crea
toare, a hărniciei și priceperii țără
nimii cooperatiste spre întărirea 
cooperativelor agricole, creșterea 
gradului de civilizație și bunăstare a 
membrilor acestora.

Buzău sînt 
principiilor 
de ignorare

activitatea uniunii este a- 
ultimul timp, mai mult în 
respectării statutului coo- 
agricole, a întăririi disci-

Dan POPESCU Const BORDEIANU j
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Sub acest titlu am pre
zentat, recent, o scurtă 
emisiune în cadrul Tele- 
enciclopediei, de fapt o 
anchetă internațională, la 
care au participat perso
nalități de seamă ale ar
tei muzicale universale, 
ca Sir Michael Tippett și 
violonistul Yehudi Menu
hin, împreună cu cîțiva 
cultivatori ai noilor mo
duri de a face „muzică". 
Scopul anchetei era acela 
de a afla stadiul actual 
al experiențelor para- 
muzlcale, precum și opi
nia despre ele a unor au
torități mondiale ale ar
tei. Emisiunea a suscitat. 
Interes în rîndurile ascul
tătorilor care doresc să 
cunoască problemele mu
zicii de ieri și de azi, 
perspectivele dezvoltării 
ei. Scrisorile primite 
de Televiziune și de 
prezentatorul emisiunii 
demonstrează o atenție 
trează în public pentru 
manifestările care încear
că să îmbogățească mo
durile de expresie ale ar
tei, deoarece ca și în alte 
domenii, în muzică sînt 
necesare căutările crea
toare, care să-i îmbogă
țească substanța, orizon
tul de idei, să exprime 
sentimentele înalte. La 
cererea acestor ascultă
tori încerc să-ml exprim 
cîteva puncte de vedere 
și să rezum cîteva opinii 
asupra unui domeniu ai 
electro-acusticii, care pă
trunde în zona muzicii 
contemporane, urmărind, 
fără a reuși, fireș
te, să modifice concepția 
clasică despre muzică și 
perspectivele evoluției ei 
Viitoare.

Tehnica modernă a în
registrărilor sonore șl 
descoperirile din ultimele 
două-trei decenii în elec
tronică au deschis posibi
lități, necunoscute înain
te, pentru analiza sunete
lor și a zgomotelor din 
natură. Cum „materia 
primă" a muzicii este su
netul, cuceririle științei 
i-au dus pe cîțiva muzi
cieni — îndeosebi în stu
diourile radiofonice și la
boratoarele acustice occi
dentale — la un șir de 
experiențe, avînd ca scop 
mai buna cunoaștere a 
fenomenelor acustice, a- 
nallza Bpectrului sonor și 
realizarea unor efecte 
muzicale sau para-muzi- 
cale, utile șl chiar suges
tive, îndeosebi ca mate
rial auxiliar pentru ilus
trarea emisiunilor de ra

dioteleviziune, a filmelor 
și spectacolelor de teatru.

Mai mulți muzicieni și 
ingineri, acordînd însă o 
semnificație exagerată 
experiențelor făcute cu 
ajutorul magnetofonului 
și al aparatelor electroni
ce, au decretat ivirea u- 
nor noi moduri de a face 
muzică. Ei afirmă că mu
zica, zămislită în decurs 
de două milenii și produ
să cu ajutorul instrumen
telor tradiționale, ar fi 
depășită și inactuală, că 
omenirea are nevoie de o 
nouă artă muzicală, crea
tă prin sunetele produse

a muzicii a încercat și mai 
încearcă, pe alocuri, să 
substituie toate aceste mo
duri mecanice de a pro
duce sunete, muzicii tradi
ționale, închipuindu-și că 
tipul nou și neprevăzut de 
asociații acustice, obținut 
fie prin vitezele schim
bate, montajul și tratarea 
benzii de magnetofon, fie 
prin producerea de frec
vențe sonore pe cale elec
tronică, va putea modifica 
radical relația istorică 
dintre exigențele de artă 
ale omului modern și mu
zică.

Cu toată bogata litera-

ra" de muzică concretă a 
tînărului compozitor fran
cez Pierre Henry, adeptul 
iul Schaeffer, care își in
titulase o lucrare a sa 26 
de variațiuni pentru o 
poartă și un suspin. Mate
rialul sonor folosit de el 
pentru a sugera „fiorul 
realității" se reduce la 
scîrțîitul unei porți și a- 
dîerea unei respirații (sic!) 
Spre a fi cît mai... auten
tic, nici un mixaj n-a de
format cele două surse na
turale de „muzică" con
cretă, deoarece compozito
rul — pe care, de altfel, 
un critic îl compara în

Sunete in afara 
muzicii

punct© de vedere d® Georg* sbârcea

FANUS NEAGU
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de frecvențele electrice, 
prin modulatoarele elec
tronice sau captate din 
natură și transformate, 
recompuse, mixate, alte
rate cu ajutorul magne
tofonului. în felul acesta 
a luat naștere muzica zisă 
concretă, o invenție a in
ginerului francez Pierre 
Schaeffer, și muzica elec
tronică, creată prin efor
turile conjugate ale ger
manului Herbert Eimert 
și italianului Luciano Be
rio. Folosind aparatele 
generatoare de sunete, ei 
au obținut o îmbogățire 
reală a universului sune
telor, producînd tonuri, 
combinații inedite, efecte 
de timbruri pe cît de ne
așteptate, pe atît de inte
resante pe tărîmul unei 
muzici aplicate, așadar, al 
unor sonorități potrivite, 
ca recuzită auxiliară, în 
radio-televiziune, cine
matografie și teatru, pen
tru crearea ambianțelor 
adecvate cu unele situa
ții și secvențe din spec
tacole.

O avangardă tehnicistă

tură denumită „muzicală", 
compusă prin și pentru a- 
ceste aparate, muzica ex
perimentală — fiindcă a- 
ceasta este denumirea co
mună a tuturor tatonări
lor și încercărilor făcute 
în laboratoare — n-a iz
butit să-și asigure un loc 
definitiv în arta muzicală, 
nici să capteze interesul și 
simpatia marilor cercuri 
de ascultători. In afara 
cîtorva specialiști șl a pu
ținilor participant! la fes
tivalurile de muzică ultra
modernistă, lipsite total de 
adeziunea unui public cu 
reală inițiere artistică, 
concretismul și electronis- 
mul nu se bucură de sim
patie în lumea contempo
rană.

Lucrul acesta nu e do
vada unei 
urmă", 
vingă 
ticienii 
mului, 
de a
rări, care nu au nimic co
mun cu fenomenele ce se 
înscriu în sfera artei. Să 
ne amintim de „capodope-

„rămîneri în 
cum vor să ne con- 
adepții și teore- 

experimentalis- 
ci a refuzului 

adera la exage-

pripă cu grațiosul Coupe
rin — se străduise ca „ma
teria să rămînă materie", 
fără să decupeze de pe 
banda de magnetofon iz
vorul natural (atacul) su
netelor înregistrate. Auto
rul pretinsei capodopere 
concretiste se destăinuia 
presei pe tonul cel mai 
grav: „Cînd am creat
scîrțîitul porții pentru va
riațiile mele, am trăit îm
preună cu poarta timp de 
trei zile, silind-o să-mi în
credințeze tot ce putea. În
drăznesc să afirm că am 
devenit, în acest interval, 
eu însumi poartă

Cu alte cuvinte, „crea
torul" a renunțat la uma
nitatea sa, spre a se con
funda cu obiectul neînsu
flețit, pe care l-a substi
tuit gîndirii și sensibilită
ții sale artistice.

Comentariile 
prisos, 
meroși 
de azi 
dezaprobarea față de ex- 
perimentalism și degra
darea de atîtea < 
muzicii la aparat*

sînt de
De altfel, 
mari muzicieni 
își mărturisesc

nu-

simple sunete sau zgo
mote, oricît ar fi ele de 
savant combinate. „Ori
ce compozitor de azi, ca
re se izolează în electro- 
nism sau concretism, 
spune compozitorul brita
nic Sir Michael Tippett, 
își mecanizează gindirea 
și procedeele de iuern, 
refuzînd să audă ce este 
în jur și închistîndu-se 
în experiențe care îl si
tuează în afara muzicii". 
Yehudi Menuhin regretă 
că omul zilelor noastre 
nu are „apărătoare natu
rale pentru urechi, așa 
cum avem pleoapele pen
tru ochi, deoarece sune
tele, zgomotele și, o dată 
cu ele. muzica ieftină, 
vulgară, lipsită de orice 
noblețe, care ne asediază 
auzul, constituie un as
pect de vandalism al e- 
pociî noastre".

Opinia artiștilor
seamă de azi este că, deși 
experiențele ce se fac în 
domeniul electro-acusticii 
sint de o mare impor
tanță pentru știință, ele 
se adresează doar unui 
grup limitat de specia
liști, nicidecum publicu
lui și muzicii. Ei con
damnă și 'tratarea cu șu
ruburi, piulițe, metale, 
foiță de hîrtie a pianu
lui, spre a-i modifica su
netul și a obține din el 
zdrăngănituri, zgomote, 
zbîrnîituri, bubuituri în
fundate, străine de cla
ritatea, logica și etosul 
tonurilor muzicale. Unii 
experimentaliști, nemul
țumiți de muzica elec
tronică, deoarece ea Ii se 
părea „identică de la o 
piesă la alta" — cum 
mărturisea compozitoarea 
engleză Anne Lockwood 
— au început să facă 
experiențe cu sticla, apa 
și lemnul, înapoindu-se 
inconștient la îndepărta
tele epoci de civilizație 
primitivă, cînd omenirea 
a descoperit, treptat, su
netele, din a căror orga
nizare și transformare 
într-un limbaj coerent, 
încărcat cu afecte și 
idei, s-a constituit, mai 
tîrziu, cîntecul, muzica. 
Dacă efectele acestea, 
dau unor experimenta
liști oarecare satisfacție, 
pe noi ne conving, o da
tă mai mult, că 
nu este unul și 
lucru cu muzica, 
dificilă, care s-a 
datorită unor eforturi în
delungate, nu în labora
toare, ci în imaginația 
marilor artiști și în su
fletul popoarelor lumii.

sunetul 
același 
o artă 
născut
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.ÎNGERUL a strig ap»
— Cine e Fănuș Neagu ? întreba

rea pusă de mai mulți cititori ai 
revistei „Luceafărul", al cărui redac
tor- eram, împreună cu tînărul pro
zator Fănuș Neagu, o țin minte și 
astăzi, după zece ani. Ea reprezenta 
satisfacția celor ce descoperiseră în 
paginile publicației povestirea „Nin
gea în Bărăgan" 
marca un debut, afirma un 
scriitor. Un nou 
original prozator 
peisajul epicii de atunci o pre
zență neobișnuită. Neobișnuită, dar 
nu insolită. Pentru că Fănuș 
Neagu a dat criticii și cititorilor sen
zația celei mai depline noutăți, rămî- 
nitid — paradoxal — în tiparele pro
zei tradiționale românești, cultivînd 
pînă la recentul său roman forma ei 
specifică : „povestirea". Fănuș Neagu 
reprezintă unul dintre cele mai inte
resante cazuri de novatorism înscris 
în măteile trainice ale litera
turii de dinaintea sa, de care nu 
se poate desprinde, așa cum nu se 
pot desprinde eroii lui de aromele 
îmbătătoare ale Dunării și Bărăga
nului. Și iată-1 acum „debutînd" ea 
romancier după cîteva volume de 
povestiri, care au marcat, deopotrivă, 
trepte ale împlinirii unui drum scrii
toricesc, dar și ale epicii noastre. 
Prin perioada lungă de elaborare 
(1961—1968) „îngerul a strigat" nu 
reprezintă pentru Fănuș Neagu un 
volum printre altele, ci unul dintre 
acelea care a asimilat toate filoanele, 
toate motivele esențiale, tot ce este 
caracteristic scrisului său. Totul îl 
reprezintă aici integral pe prozator și, 
mai mult decît atît, pe măsură ce ci
tești cartea nu odată îl recunoști — 
așa cum și alți cronicari l-au recu
noscut — chiar pe Fănuș Neagu. Nu-i 
vorba aici de mica anecdotă literară, 
ci de una din trăsăturile care îi defi
nesc scrisul. Mai mult decît oricare 
alt prozator român actual — dacă îi 
exceptăm pe Zaharia Stancu și pe Eu
gen Barbu în „Groapa" — Fănuș 
Neagu nu scrie detașat despre 
lumea ce intră în raza observa
ției sale. Dar oare cuvîntul „ob
servație" e bine folosit sau proza 
lui reprezintă mai mult decît ro
dul unei atente priviri asupra vieții? 
Aflăm aici o legătură osmotică, or
ganică a scriitorului cu lumea despre 
care scrie. Lumea aceasta e a lui, 
a simțit-o pînă în cea mai adîneă 
fibră a ființei, încît ai putea spune 
că Fănuș Neagu nu scrie, ci retră
iește fiecare pagină, fiecare clipă. 
N-a uitat nimic din culoarea și far
mecul locurilor, din fizionomia și 
temperamentul oamenilor, din cea 
mai mică adiere a vîntului de pri
măvară. Totul este proaspăt, viu, to
tul degajă un sentiment de viață au
tentică. Pledoariei unilaterale de 
obiectivare a prozei, de detașare a 
scriitorului, Fănuș Neagu îl dă și prin 
acest roman un răspuns propriu. U- 
nora modalitatea poate să li se pară 
că descinde dintr-o atitudine roman
tică, mai puțin modernă, dar criticul 
nu este chemat să judece modalități 
în sine, ci dacă o carte e sau nu o- 
peră de artă. Or, „îngerul a strigat" 
e o operă de artă în adevăratul în
țeles al cuvîntului, îzvorîtă din viața 
unor oameni văzuțl în complexul 
bucuriilor, durerilor, căutărilor. în 
tot ceea ce au în ființa lor nobil sau 
urît. în tot ceea ce reprezintă dem
nitate sau slăbiciune, dîrzenie sau 
moleșeală. «clipiri ale inteligenței 
iau semne de inerție ale ei. '

„îngerul a strigat" pornește de la 
un eveniment crucial în viața unei 
comunități țărănești : strămutarea — 
înainte de cel de-al doilea război 
mondial — a mai multor familii din 
cîmpia dunăreană în Dobrogea. Mo
tivul îl constituie un capriciu al stă- 
pînului moșiei, care se ambiționa 
să-și construiască un aeroport perso
nal situat Ia o anume distanță de 
conac. De aici încep marile peregri
nări în timp și în spațiu ale acestor 
oameni: unii neîncrezători în ceea 
ce avea să-l aștepte (și el sînt cei 
ce vor avea dreptate), alții, șl în 
primul rînd Che Andrei, crezînd că 
merg spre un adevărat pămînt al 
bogăției, pe care îl descriu celor
lalți în culori fabuloase. Nici drumul, 
nici realitățile întîlnite nu vor fi ai
doma promisiunilor euforice și nici 
așteptărilor. Dar romanul nu se li
mitează la această transhumantă 
descrisă fia în culori tragice, 
fie cu umor, ei în fiecare moment 
al său își desprinde o nouă ramifi
cație pe care autorul o urmărește 
pînă la ultimele amănunte. Pe Fănuș 
Neagu nu pare să-1 intereseze con-

care, deși nu 
nou 
un 
în

și ‘ mai ales 
care aducea

strucția în sine a cărții. Obiecția 
ce i s-a adus în acest sens nu se 
justifică deoarece nu toate romanele 
bune sînt întotdeauna, cu necesitate, 
construite după toate regulile genu
lui.

De multe ori firul narațiunii se 
întrerupe și autorul — căruia îi pla
ce să-și privească cu îneîntare eroii 
și să-i asculte povestind — ne rela- 

în 
la 
de 
și

tează aproape un „roman" 
„roman". Să recunoaștem că 
rîndul nostru, ne lăsăm prinși 
farmecul narațiunii, suculente 
pitorești, pentru că Fănuș Neaga 
scrie într-adevăr frumos și cap
tivant, și uităm uneori de unde 
am pornit și chiar unde am rămas. 
Dar revenim mereu acolo unde viața 
și istoria ne readuc cu necesitate. 
Fănuș Neagu nu descrie 6 lume sta
tică, peste care anotimpurile trec, 
adueînd doar ruginirea 
negurile toamnelor și 
culat al zăpezii. Lumea 
mi se pare să aflăm 
meculuî acestei cărți, e 
descinde din legendă și eres, dar nu 
rărnîne încremenită acolo. Autorul 
îi urmărește pînă la un moment dat 
evoluția sau mai bine zis ne arată 
pînă în ce moment al dinamicii so
ciale pot evolua unii din eroii săi.

frunzelor, 
albul ima- 
lui, si aici 
cheia far- 

o lume ce

cronica literară

neagă existența suferinței individuale 
și nu poate cere o literatură lipsită 
de frămîntările inerente ale vieții, 
dar în acest ultim capitol perspectiva 
se înnegurează într-atît încît totul 
pare redus doar la viața unei colonii 
de muncă, iar realitatea privită doar 
din perspectiva locuitorilor ei.

Epoca la care se referă Fă
nuș Neagu în epilogul roma
nului a fost o epocă într-adevăr 
complexă, o epocă de prefaceri a- 
dînci, care au dus la transforma
rea structurală a societății românești 
pe calea progresului. Or, privind-o 
numai din perspectiva amintită, pe
rioada ne apare îngustată în raport 
cu marile ei semnificații istorice și 
sociale.

Dacă am considera însă romanul 
lui Fănuș Neagu numai un roman al 
pitorescului etnografic, am greși, 
„îngerul a strigat" este un roman care 
aduce înaintea noastră tipologii spe
cifice din cîmpia Dunării, cu marea 
dragoste de dreptate a lui Mohreanu, 
cu acea donquijotească naivitate a lui 
Che Andrei, cu noblețea spirituală a 
învățătorului Fulga. De aceea citi
torii, chiar și cei obsedați de moder
nitate, chiar și cei ce nu mai cred în 
povești cu zdraveni hoți de cai, îi 
privesc pe acești oameni dintr-o pers
pectivă complexă, ce merge de la 
iubire la compasiune, atunci cînd îsi 
dau seama că viața lor evoluează 
paralel cu istoria, că destinul lor 
putea fi altul dacă unii din 
ei nu ar fi rămas cantonați într-un 
soi de protoistorie, dacă ar fi 
văzut dincolo de aparențe. Dar 
„îngerul a strigat", nu numai prin 
finalul cu rezonanțe simbolice, ci 
prin însăși desfășurarea acțiunii, 
configurează amurgul unul mod de 
a concepe viața și de a o înțelege, 
cît și începutul metamorfozei spre 
alte zări.

Fără îndoială, cronicarul poate Încă 
glosa pe marginea acestei cărți. Am 
mai putea vorbi, de pildă, despre sa
voarea stilului, care sub aparenta 
bolovănoase și nelucrate vădește d 
rară prospețime și o poezie de-a 
dreptul cuceritoare — stil atît de 
propriu lui Fănuș Neagu.

„îngerul a strigat" reprezintă în 
peisajul prozei noastre o carte care 
oferă multiple prilejuri de medi
tație și de discuții. Negreșit, am fi 
dorit ca talentul robust al Iui Fa- 
nuș Neagu, arta sa narativă, con
cizia cu care conturează tipuri st 
individualități, capacitatea de a su
gera atmosferă să împlinească „în
gerul a strigat" cu o perspectivă 
amplă, multilaterală și veridică a- 
supra realităților din epoca la care 
se referă ultima parte a romanului. 
Această carte, de o certă valoare 
artistică, în paginile căreia însușirile 
unuia din cei mai talentați prozatori 
ai noștri capătă expresia lor plenară, 
face ca atributul tînăr să devină ina
decvat alături do numele lui Fănuș 
Neagu.

Ceea ce reținem din acest roman 
în primul rînd sînt trăsăturile dis
tincte, particularitățile acestor oa
meni. Mai întîi, comuniunea cu 
natura, văzută ca o chintesență 
a perenității, dar ți a neînceta
tei transformări. O natură ce nu-i 
simplă martoră, ce nu-șl des
fășoară nepăsătoare existența, ci 
o natură pe care oamenii o simt prin 
toți porii ființei lor și care participă 
la fiecare act al vieții lor. Natura în 
toate manifestările și ipostazele ei 
reprezintă un element atît de strîns 
legat de existenta acestor oameni, 
încît una fără alta nici nu s-ar pu
tea imagina în romanul lui Fănuș 
Neagu. De aici imensa forță vitală 
a eroilor săi. marea sete cu care ei 
iubesc viata. Că în această neostoită 
patimă există cîteodată și impulsuri 
elementare explicația se află tot în 
imposibilitatea romancierului de a se 
detașa de eroii săi. Dar nu-i mai 
puțin adevărat că oamenii aceș
tia iubesc cu adevărat. Sentimen
tele lor nu sînt falsificate, 
nu sînt acoperite de mîlul calculului 
meschin și nici de acela al abilități
lor materiale, ci sînt conduse numai 
de dragoste în adevăratul înțeles al 
cuvîntului; o asemenea perspectivă 
vine, desigur, din adîncurile ființei 
noastre populare. $1 mai ales trebuia 
«5 ținem seamă că Fănuș Neagu b 
scris — ceea ce romanul său ne do
vedește din plin — pagini de o rară 
frumusețe și emoție despre dragoste, 
că este un adevărat rapsod modern 
al iubirii. Dacă eroii lui Fănuș 
Neagu au un exces de vitalitate, o 
sete pantagruelică de viață, nu în
seamnă că existența lor se petrece 
numai între aceste limite.

Istoria nu trece pe lîngă el fără să 
lase urme, fără să le pună întrebări. 
Unii din ei. precum Che Andrei 
nu-și vor mai afla locul, viața lor 
fiind construită pe alte dimensiuni 
și din alte perspective. După cum 
Ion Mohreanu sfîrșește tragic, fiind 
un om ce se află mereu în contra
timp cu dorința lui, și atunci cînd 
vrea să-și răzbune tatăl, și atunci 
cînd fapta altuia e atribuită lui. Dar 
aici cred că romanul suscită anumite 
discuții: evenimentele sociale care 
au modificat existenta acestor oa
meni ne apar în cartea lui Fănuș 
Neagu aduse la proporțiile, la di
mensiunile morale ale eroilor, sînt 
văzute în funcție de puterea lor de 
a înțelege. De aceea uneori ai sen
timentul că date esențiale, momente 
sau etape întregi din epoca de 
după 1948 sînt privite numai 
dintr-un unghi anecdotic, că a- 
ceastă latură precumpănește asupra 
ansamblului. Mal ales epilogul adu
ce o viziune sumbră, redusă la pe
rimetrul unei realități care nu este 
nici definitorie, nici caracteristică 
pentru nașterea noului. Nimeni nu
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repertoriului per-
să aducă 
si sufle- 
dezvăluie 
minunată

chemat 
sociale 
si să 
tainica

Prezentarea 
de cluburi so- 
tărănești înfi- 
într-un timp

ce n-au 
cu aspirațiile lor. 
par a fi ultimul 
doar pentru cîți- 

ci pentru cel

CĂRȚI NOI DESPRE
ISTORIA PATRIEI

• Filarmonica de «tai „George K- 
nescu" (sala Ateneului) : Concert sim
fonic — 20. Dirijor : Mihal Brediceanu. 
Solistă : Ellsabeta Leonskaia (U.R.S.S.)
• Opera Română : Povestirile Iul 
Hoffmann — 10,30.
• Teatrul de Operetă ’. Secretul hil 
Marco Polo — 19,30.

(sala Comedia) : Heîdelbergul de altă-

Valerîu RAPEANU

cinema

Printre fenomenele 
de o semnificație deo
sebită din istoria mo
dernă a României un 
loc aparte îl ocupă 
înființarea cluburilor 
socialiste la sate în anii 
1898—1899. Pe baza 
unui material docu
mentar bogat și a unei 
expuneri clare, lucra
rea „CLUBURILE SO
CIALISTE LA SA
TE", apărută în 
Editura Științifică, sub 
semnătura lui Gh. Ma
tei, conturează un ta
blou cuprinzător și in
teresant aljtcestui fe
nomen, 
sutelor 
cialiste 
ințate 
foarte scurt și tendința 
lor de răspîndire în în
treaga țară, activitatea 
conducătorilor și ma
selor de țărani, legă
turile cu conducerea 
mișcării muncitorești 
sînt unele din aspec
tele esențiale tratate 
în filele lucrării.

nunchează 
lele opere 
filolog ți 
mân, primul slavist 
de renume internatio
nal din tara noastră. 
Sînt grupate după 
conținut, păstrîndu-se 
ordinea cronologică, 
principalele lucrări 
științifice — de istorie, 
cronici și texte literare 
vechi, descrieri de ma
nuscrise. lingvistică, 
— ale lui loan Bog
dan. In Anexă sint 
reproduse fragmente 
sub titlul .Joan Bog
dan în aprecierea con
temporanilor". Volu
mul se încheie cu 
bibliografia lucrărilor 
si corespondentei lui 
Ioan Bogdan. „Notele" 
editorului și un „Glo
sar" al cuvintelor spe
ciale. Volumul are 
menirea de a integra 
în circuitul actual al 
valorilor culturii ro
mânești o operă de 
înaltă ținută 
tuală șl real 
științific.

vrincipa- 
ale marelui 
istoric ro-

intelec- 
interes

£:

rs
SClțlERl t

Valorosul volum 
„IOAN BOGDAN — 
SCRIERI ALESE", re
cent apărut în Edi
tura Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia — sub îngrijirea 
lui O. Mihăilă — înmă-

Lucrarea „IDEOLO
GIA GENERAȚIEI
ROMANE DE LA 1848 
DIN TRANSILVA
NIA", apărută în Edi
tura Politică, este ela
borată de un colectiv 
de la Institutul de isto
rie al Academiei, fi
liala Cluj, format din 
George Em, Marțea, 
Iosif Hajâs, Călina 
Mare, Constantin Rusu. 
Ea oferă tuturor celor 
interesați o privire de 
ansamblu asupra cul
turii române ardelene 
din perioada 1820— 
1850.

Autorii fac analiza 
ideilor care au călăuzit 
generația de la 1848 
în Transilvania, prin 
comparație cu Școala 
ardeleană, și a rolului 
pe care l-au avut în 
difuzarea acestora re
prezentanți ai cultu
rii românești ca: S. 
Bărnuț, G. Bariț, T. Ci- 
pariu, I. Codru-Drăgu-

șan, A. T. Laurian, I. 
Maiorescu, E. Murgu, 
A. Papiu-Ilarian, A. 
Pumnul și alții. Sînt 
cercetate și înfățișate 
diferitele domenii de 
activitate pe care le-a 
dezvoltat mișcarea in
telectuală : filozofia, e- 
ducația, literatura, is
toria, teatrul, muzica, 
folclorul, lingvistica, 
științele naturii, eco
nomia etc. Autorii se 
ocupă, de asemenea, pe 
larg de presa româ
nească din Transilva
nia.

Sprijiniți pe un apa
rat bibliografic foarte 
bogat, colectivul de au
tori aduce aspecte ine
dite care ajută la elu
cidarea problemelor 
dezbătute.

ia Editura Acade
miei Republicii Socia
liste România a fost 
tipărită, de curînd, 
lucrarea „SFATUL 
DOMNESC SI MARII 
DREGĂTORI DIN 
TARA ROMANEAS
CA SI MOLDOVA 
(sec. XIV—XVII) rea
lizată de Nicolae Stoi- 
cescu. Reliefînd aspec
te de mare însemnă
tate ale vieții de stat 
a Tării Românești ji 
Moldovei din timpul 
evului mediu, mono
grafia prezintă citito
rilor originea, evoluția, 
organizarea și atribu
țiile sfatului domnesc 
și ale fiecărei dregăto
rii în parte. Bogăția 
materialelor documen
tare edite si inedite ve 
care autorul le-a folo
sit i-au permis să a- 
jungă la concluzii noi 
în problemele cerceta
te, monograf ia sa cons
tituind o contribuție 
de seamă la cunoaște
rea organizării politice 
a țărilor române în 
evul mediu.

0 Teatrul Național „I. L. Caragiale' ,__ _________________ _
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schttu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Tandrețe și abjecție — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 90.
e Teatrul Mic : Iertarea (premieră) — 90.
O Teatrul Giuleștl : Ullse șl coincidențele — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion — 16,30.
0 Teatrul „Ion Creangă' : Toate pinzeie sus ! — 18,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Selecțlunl ’08 — 30.

11,00 — Pentru elevi. Consultații la 
chimie (clasa a VIII-a). Tema : Alcool 
etilic și acid acetic (reluare). 11,30 — 
Limba rusă. Lecția 41 (reluare). 12,00 
— Limba spaniolă. Lecția 45. 17,30 — 
Telex T V. 17,35 — Actualitatea în 
agricultură. 17,50 — Actualitatea în 
industrie. 18,05 — Limba spaniolă. 

Lecția 43. (reluare). 18,30 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru 
tineret. „Continentul infinit". 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Știri 
și reportaje din campania electorală. 19,40 — In direct... Tema : Lucrări 
premiate în 1968 de Comitetul de Stat pentru construcții, arhitectură șl 
sistematizare. 20,00 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice. Gua
temala. 20,20 — Studioul muzical. Capodopere ale muzicii universale. 
„Anotimpurile" de Vivaldi. Prezintă Th. Drăgulescu. 21,00 — Reflector. 
21,15 — Triptic de artă populară — film documentar realizat de Gheorghe 
Horvat. 21,30 — Itinerar european : Paris, geografii spirituale : Comen
tariu de Dan Hăulică. 21,43 — Film artistic : „Krotka- (Sfioasa) — pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 23,00 — Telejurnalul de noapte.

Și, în ciuda infiltrării modei 
alte părți în repertoriu și a multor 
alte greutăți, teatrul românesc a fost 
o prezență pozitivă în viața socie
tății noastre, în mari momente isto
rice, ca și în viața ei curentă. S-a 
impus totdeauna ca rațiune de a fi a 
scenei și a teatrului menirea de a 
educa în spiritul înaltelor virtuți 
umane, civice și patriotice. Și dacă
menirea aceasta și-a împlinit-o în 
vremuri puțin propice pentru înțe
legerea astfel a misiunii scenei și 
pentru slujirea ei elevată, este cu 
atît mai firesc să o facă azi, cînd sar
cina recunoscută și proclamată a sce
nei este de a educa, azi cînd a- 
ceasta reprezintă o sarcină de cinste 
dată de partid oamenilor de teatru, 
cînd prin crearea unor condiții ma
teriale care pun Ia adăpost mișcarea 
teatrală de pericolul pe care l-a re
prezentat cîndva comercialismul, 
concesia de la principiile etice și 
valoarea artistică nu mai este impu
să de epuizanta goană după fonduri 
necesare viețuirii teatrelor și a slu
jitorilor lor.

Astăzi îndeplinirea înaltei misiuni 
a scenei nu depinde decît de talen
tul, de priceperea, consecvența și 
fermitatea ideologică, înțelegerea și 
hotărîrea de a o sluji a oamenilor 
de teatru. Adeziunea lor este cu
noscută, rărnîne să și-o manifeste cu 
mai mare eficiență și n-o pot face 
prin nimic altceva mai important de
cît prin programul lor de lucru, a- 
dică prin repertoriu, care — după 
cum se știe — acum se concepe pen
tru viitoarea stagiune și, am zice, 
gîndindu-ne la „repertoriul perma
nent", pentru viitoarele stagiuni. In 
București mai cu seamă, unde există 
un însemnat număr de teatre, acce
sibile în mare aceluiași public,1 se 
impune o viziune mult mai clară de 
ansamblu, unitară și de perspectivă. 
Și pentru că se vorbește — pe bună 
dreptate — despre necesitatea profi
lării teatrelor și pentru că în rezol
varea situației există încă piedici 
organizatorice, un pas spre profilare

l-ar putea marca repertoriul perma
nent. In acest sens, ni se pare că 
poate fi luată în considerație inten
ția Teatrului Lucia Sturdza Bulandra, 
de a valorifica în noi formule sce
nice comediile lui Caragiale. S-ar 
putea ca un teatru să aibă afinități 
cu o anumită categorie a operelor 
de bază ale dramaturgiei universale 
și naționale, acel teatru și-ăr putea 
propune să o cuprindă integral în 
programul său în doi-trei ani și așa 
mai departe, încît aceste valori să 
poată fi totdeauna întilnite de cei 
care le urmăresc,

tării. Acestui tineret trebuie să-l 
dăm cu adevărat valori reprezen
tative ale epocii noastre, nu să-1 
îndepărtăm de teatru renrezentînd 
aceleași și aceleași probleme mino
re. lăturalnice, periferice, 
nici-o contingență 
care unora li se 
șoc, deoarece nu 
va facem teatru, 
multi.

în constituirea 
manent, în înscenarea repertoriului 
de bază să ne gîndim la valorile 
spirituale, ideologice, pe care sin-

Aceasta va face posibilă o mai 
reușită apropiere de teatru, spre 
pildă a tineretului școlar și stu
dențesc, a întregului tineret, cel a 
cărui educare trebuie să stea prin
tre principalele obiective ale tea
trelor. educare prin valori auten
tice. în spiritul înaltelor idei ale 
umanismului socialist. Acest tineret, 
public de azi si de mîine. acest ti
neret are avantajul unei extraordi
nare receptivități la înaltele Valori 
morale, are nevoie de modele, a- 
dică de eroi, oameni, ai societății 
noastre socialiste, propagatori ai 
idealurilor noului în viață, pilde de 
elevație spirituală, de devotament în 
slujba idealurilor poporului, ale

tem chemați să Ie transmitem. Se 
știe că atunci cînd au „căzut" cine 
știe ce înscenări mediocre, lipsite 
de suflu, cei vinovați au spus cu 
mare iuțeală că publicul nu mai 
vine la Euripide. Shakespeare, Schil
ler. Hugo. Gorki. Caragiale. Shaw 
sau alți titani, ceea ce este cel pu
țin fals. De altfel, credem că re
ducerea numărului de spectatori se 
datorează si faptului că repertoriile 
nu sînt întocmite .întotdeauna cu 
grijă pentru programul ideologic al 
teatrului, că secretariatele literare, 
apoi directorii, forurile coordona
toare. locale si centrale nu țin se
rios seama de toate aceste aspecte. 
Să ne gîndim în primul rînd la

public. la publicul din zilele noastre, 
din România socialistă, la tradițiile 
si la spiritualitatea noastră speci
fică, la idealurile care ne ani
mă. la ascensiunea țării noastre.

„Arta înseamnă umanitate superi
oară. adevăr valabil timp îndelun
gat". considera Camil Petrescu, pă- 
trunzînd odată mai mult adevărul și 
condiția teatrului, 
pe scenă realități 
tești. să pătrundă 
spectatorului în 
comuniune a reprezentației adevăru
rile elevate ale epocii și ale vieții 
dintotdeauna. ale umanității în mer
sul ei necontenit înainte, în splendi
dele ei aspirații. Nu poate exista 
un teatru bun. teatru de idei și emo
ție. fără înalte idei șl simțăminte, 
fără un bun repertoriu. „Teatrul 
fiind — scria G. M. Zamfirescu — 
un examen colectiv de conștiință, o 
sintetizare a pasiunilor și a ideilor, 
a frămîntărilor sociale și a elanu
rilor spirituale, hotărîtoare la un mo
ment dat în viața mulțimilor, fără 
îndoială că el va trebui să cores
pundă acestei misiuni, în primul 
rînd printr-un repertoriu anume în
tocmit dințbpere dramatice în care 
să se răsfrîngă zbuciumul și credin
țele, durerile și visurile sau efortu
rile spre măi bine, spre adevăr șt 
frumos, caracteristice vremii". Tot 
el considera. însă, că la îndeplini
rea acestei meniri nu pot ajunge cei 
obișnuiti să „respire cu plămînii al
tora", care își întocmesc repertoriul 
detașînd din reviste și traducînd 
piese la modă într-o metropolă sau 
alta. Nu-și pot îndeplini misiunea 
decît cei care înțeleg „semnul vre
mii". frămîntările, dar și idealurile 
epocii. Căutările sînt firești, normale 
apar și incertitudinile în teatru ca 
și în alte arte. în dramaturgie ca și 
în alte genuri, niciodată însă dezle
garea n-a putut veni decît din slu
jirea vremurilor totdeauna noi. din 
cunoașterea și înțelegerea cerințelor 
publicului.

.OM

0 Rlo Bravo (ambele serii) : PA
TRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20,
BUCUREȘTI — 9 : 12,15 ; 16,30; 70.
• Un om pentru eternitate : 
CENTRAL — 9,15 ; 11,43 ; 14,15.
• Cuțitul tn apă : CENTRAL —
16.45 ; 19 ; 21.
0 Bună ziua contesă: REPUBLICA
— 9 ; 11,13 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 
31,15.
0 Pensiune pentru holtei : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
0 Gervalse : CINEMATECA (bilete 
la casă) — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
0 Acest pămint este al meu : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,4.5, SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete —- 2685) ;
20.15 (seria de bilete — 2750).
0 Un delict aproape perfect : DA
CIA — 8,30—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman (am
bele eerli) : LUMINA — 9,30—16 
în continuare ; 19,30.
0 Concertul animalelor; Despre 
plțigoi ; Nu va mal fi război ; 
Istețul «1 fill săi i TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Ce noapte, băieți 1 DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
e Clovni pe pereți : UNION_ li ;
16.45 ; 18,30 ; 20,15.
• Primăvara pe Oder : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA —
9.13 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30. 
0 Hombre i ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Pantoful cenușăresel : BUZEȘTI
— 13,30 ; 18, ARTA — 9—15,45 tn 
continuare ; 18 ; 20,15.
0 Răzbunarea haiducilor: BU
ZEȘTI — 20,30.
0 Columna (ambele xerll) : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 19, VIITORUL —
15.30 ; 19.
0 Expresul colonelului von Ryan: 
GRIVIȚA — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 15,45;
18.15 ; 20,39, FLAMURA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Feldmareșala : GLORIA — 9 ;
11.13 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15;
30.30.
0 Operațiunea San Gennaro t UNI
REA — 18 ; 20,30.
0 Mica romanță d* vară t UNIREA
— 15,30.
0 împușcături sub sptnzurătoarei 
FLACĂRA — 13,30 ; 18.
0 Aventura : .FLACĂRA — 20,30. 
0 Ziua în care vin peștii I VITAN
— 13,30 ; 18 ; 30,15.
0 Becket : MIORIȚA — 9,45 ; 13 ;
16.30 ; 19.45.
0 Prințesa : POPULAR — ÎS ; 30,30. 
0 Răscoala : POPULAR — 15,30.
0 Samuraiul : MUNCA — 18 ; 30. 
0 Balul de sîmbătă seara: MUNCA
— 16.
0 Aventurile Iul Tom Sawyer; 
Moartea lui Joe indianul : MOȘI
LOR — 15,30 ; 19, DRUMUL SĂRII
— 13.30 ; 19.
0 Viva Maria : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Profesioniștii : FLOREASCA — 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.
0 întoarcerea vrăjitorului : RA
HOVA — 15 ; 17.
0 Tarzan, onnil-malmuță ; Fiul lui 
Tarzan : RAHOVA — 19.
A Made In Italy : PROGRESUL — 
18 ; 20,15.
0 Telegrame: PROGRESUL —
15.30.
0 Urietul lupilor : LIRA _  15,30 ;
18 ; 20.
0 Neînțelesul : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20.30.
0 l’laneta maimuțelor : COTRO- 
CENI — 13 ; 17,30.
0 Nikolai Bauman : COTROCENI
— 20.
0 Vera Cruz : PACEA — 15,30 | 
18 ; 20.30.
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W£ ACTIVITATE

lN iNTiMPINAREA ALEGERILOR

Continuă substanțialul dialog 
între candidați și alegători

Joi dimineața, Adam Krucz- 
kowski, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Polone, 
a vizitat Uzina Tractorul, cartiere 
și obiective social-culturale din o- 
rașul Brașov. în onoarea sa, Con
stantin Cîrțînă, primarul munici
piului, a oferit un dejun.

în timpul vizitei, oaspetele a fost 
însoțit de Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei Ia București, și Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul României 
la Varșovia.

★
Prof. dr. docent Petre Vancea, 

membru corespondent al Acade
miei, a fost ales membru de o- 
noare al Societății oftalmologilor

din R. D. Germană, pentru acti
vitate științifică și contribuția a- 
dusă în domeniul oftalmologiei.

★
Primul om de știință străin, a- 

les ca membru titular (Fellow) 
al Societății inginerilor mecanici 
din Londra, este inginerul român 
Constantin Aramă, membru co
respondent al Academiei, profesor 
la Institutul politehnic din Bucu
rești. Titlul i-a fost acordat re
cent, în. urma aprecierii de care 
s-au bucurat în rîndul specialiști
lor britanici lucrările sale în le
gătură cu arderea în motoarele 
Diesel în vederea combaterii po
luării atmosferei și cu teoria su- 
pracomprimării motoarelor cu 
benzină pentru autovehicule.

(Agerpres)

viața internațională____ _
Intîlnirea reprezentanților armatelor statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

(Urmare din pag. I)

mult declt In anul trecut. 
Subliniind că dezvoltarea 
economică constituie che
zășia ridicării nivelului de 
trai material și spiritual 
al oamenilor muncii, vor-

bltoril au făcut prețioase 
propuneri privind construi
rea unor obiective social- 
culturale, efectuarea unor 
lucrări edilitar-gospodă- 
rești, care să completeze 
tabloul realizărilor de pînă 
acum.

lN CENTRUL DISCUȚIILOR

PERSPECTIVELE DE VIITOR
Ca să ajungi la Băleni, 

o comună din nordul ju
dețului Galați, trebuie să 
străbați relieful capricios 
al margine! de jos a podi
șului Moldovei. Comuna 
are faima ei. Cu 10 ani în 
urmă s-a născut aici o in
teresantă inițiativă: „Să 
facem din costișele dealuri
lor neproductive grădini în
floritoare". Inițiatorii și-au 
demonstrat treptat și sta
tornic ideea. Pe 30 ha de 
costișe, care nu produceau 
Dimie și pe care le-au te- 
rasat, au plantat viță de 
vie. După trei ani planta
ția a început să producă. 
La început 4 000 kg stru
guri la ha, apoi 8 000—10 000 
kg. Aceasta a fost de fapt 
geneza noii podgorii de pe 
dealurile Bujorului. Unul 
dintre inițiatorii acestei 
acțiuni de larg interes e- 
conomic a fost Crăciun 
Alecu, președintele coope
rativei agricole de produc
ție din Băleni, care candi
dează acum pentru a treia 
oară în alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare 
Națională.

Intîlnirea sa cu alegătorii 
a luat un pronunțat carac
ter de lucru, de rodnic sfat 
gospodăresc. Referindu-se 
la conținutul Manifestului 
Frontului Unității Socia
liste, alegătorii au apreciat 
că el reprezintă’ tin strălucit 
bilanț al muncii avîntate a 
întregului nostru popor sub 
conducerea partidului și, 
totodată, un înflăcărat 
apel pentru sporirea efortu

rilor în înfăptuirea mărețu
lui program de desăvîrșire 
a construcției socialiste. 
Vorbitorii au abordat nu
meroase probleme care se 
referă la buna gospodărire 
a comunei, scoțînd în evi
dență ți modalitățile de 
a realiza diferitele obiec
tive de interes edilitar ce
rute de actuala ei dezvol
tare.

Petrică Alexandru, pri
marul comunei, a demon

strat cu calcule convingă
toare că printr-o susținută 
muncă obștească în anul 
de față s-ar putea termina 
electrificarea acestei așe
zări, s-ar putea da în fo
losință baia comunală șl 
construi trotuare pe stră
zile din centru. Alegă- 
toarea Neta Crăciun a for
mulat propuneri pentru 
dezvoltarea rețelei de de
servire a populației și con
strucția — prin efortul co
mun al cetățenilor — a 
unui nou local pentru gră
dinița de copii.

— Comuna noastră — a 
spus țăranul cooperator 
Ion Ursu — este situată 
departe de centrele urbane 
din județ. Se impune con
tinuarea modernizării șo
selei Băleni — Cudalbi — 
Tecuci, oraș spre care gra
vitează interesele multora 
dintre consătenii noștri.

Numeroși alți participant! 
au propus să se studieze 
posibilitatea înființării la 
Băleni a unul liceu de spe
cialitate.

0 IMAGINE A COMUNITĂȚII

INDESTRUCTIBILE DE TELURI
în comuna Alton din ju

dețul Cluj întîlnirea alegă
torilor cu poetul Letay La- 
jos, redactor-șef al revistei 
„Utunk", candidat în ale
geri pentru Marea Adu
nare Națională, a constituit 
o vie manifestare a unită
ții oamenilor muncii din 
patria noastră, indiferent 
de naționalitate, în jurul 
partidului, o expresie a co
munității indestructibile de 
țeluri a marii familii a 
patriei noastre socialiste.

în comuna noastră — a 
spus cooperatorul Nicolae 
Ursu —-s. românii și ma
ghiarii âbnWețuîesc îm
preună din hioși-strămoși. 
împreună am dus greul în 
trecut și împreună ne bu
curăm astăzi de viața lu
minoasă pe care ne-o fău

rim sub conducerea înțe
leaptă a partidului. Fap
tul că poetul Letay La- 

candi- 
că a- 
el des- 
viitorul

jos este astăzi 
datul nostru și 
cum ne sfătuim cu 
pre prezentul și 
nostru este cea mai bună 
dovadă a posibilităților de 
afirmare a tuturor cetățe
nilor patriei noastre, fără 
deosebire de limba pe care 
o vorbesc.

în cuvîntul său, profe
sorul Vasile Lazăr s-a re
ferit îndeosebi la dezvolta
rea culturii în țara noas
tră, .fapt' care ie reflectă t și 
Sn viața comunei Aiton. La tnoși-strămoși. cămlnul cultural> la cine. 
matograf, la bibliotecă vin 
zilnic zeci de cetățeni, ti
neri șl vîrstnicL în comună

există peste 300 de apa
rate de radio și numeroase 
televizoare. Toți copiii frec
ventează școala.

Zilele trecute — a spus 
vorbitorul în continuare — 
am ascultat cu emoție cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
națională a cadrelor di
dactice, în care a fost ex
pus programul de viitor al 
școlii românești, și m-am 
simțit fericit că fac parte 
din acest detașament de 
intelectuali. Vom răspunde 
cu toată capacitatea și e- 
nergia noastră chemării 
partidului de a educa ge
nerația viitoare în spiritul 
patriotismului și interna
ționalismului socialist.

Cooperatorii Emil Pod, 
loan Deac, Emanoil Chio- 
rean au relevat în cuvîntul 
lor și alte realizări obținute 
de poporul nostru în anii 
construcției socialiste. Dis
pensarul medical, cinema
tograful, numeroasele case 
construite în ultimii ani 
sînt o dovadă concludentă 
a ceea ce. pot înfăptui oa
menii muncii prin efortul 
lor comun, atunci cînd. sînt 
însuflețiți de aceleași țeluri 
și aceleași idealuri.

Numeroși alegători au 
vorbit despre problemele 
gospodărești ale comunei, 
subliniind necesitatea ur
gentării unor lucrări cum 
sînt: construcția drumului 
care face legătura cu șo
seaua națională, amenaja
rea unui magazin univer
sal și a unor localuri pen
tru prestări de servicii și 
altele. Toți alegătorii și-au 
exprimat hotărîrea fermă 
de a sprijini activitatea 
viitorului deputat.

în cuvîntul pe care-1 
rostesc la întîlniri, candi- 
dații se angajează să mili
teze cu fermitate pentru 
transpunerea în viață a 
prevederilor înscrise în 
Manifestul FrontuluicUnită- 

. ., ții Socialiste, ihr,-,alegătorii 
să sprijine activitatea 
obștească a deputaților în 
îndeplinirea conștiincioasă 
a mandatului ce li se în
credințează.

ÎNTRUNIREA ELECTORALA
(Urmare din pag. I)

tia globală prevăzută pe prima lună 
a anului, nu ignorăm că în toate 
întreprinderile mai sînt importante 
rezerve insuficient folosite. Biroul 
comitetului județean de partid a 
analizat cauzele care au determi
nat nerealizarea unor indicatori de 
plan în unele întreprinderi, printre 
care întreprinderea forestieră Bucu
rești si I.I.L. Peris, luînd măsuri 
politice și organizatorice pentru ca 
încă în luna februarie să se îm
bunătățească activitatea în această 
direcție. Am cerut organizațiilor de 
partid, comitetelor de direcție, sin
dicatelor. colectivelor de întreprin
dere să pună în centrul preocupă
rilor folosirea deplină a utilajelor, 
a timpului de lucru, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime și mate
riale. reducerea stocurilor supranor- 
mative si consumurilor specifice, a- 
plicarea perseverentă a ansamblu
lui de măsuri adoptate în vederea 
ridicării eficientei activității econo
mice. Deficientele serioase în rea
lizarea prevederilor pe luna ianua
rie din planul anual de investiții 
ne-au determinat să mobilizăm toa
te eforturile pentru ca în cel mai 
scurt timp să fie recuperate rămî- 
nerile în urmă prin organizarea 
mai bună a șantierelor, asigurarea 
forței de muncă și a aprovizionării 
tehnico-materiale.

La sate, munca politică desfășu
rată în cadrul campaniei electorale 
se împletește strîns cu pregătirea 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Mecanizatorii, țăranii cooperatori, 
specialiștii . își dedică forțele creă
rii condițiilor optime pentru obți
nerea unor recolte superioare în a- 
cest an. Merită relevat că pînă la 
această dată au fost reparate în în
tregime tractoarele și mașinile a- 
gricole de care dispune județul. 
Totodată, s-a efectuat amplasarea 
culturilor legumicole la irigat pe o 
suprafață de 15 000 ha și s-au con
struit răsadnițe noi pe circa 200 000 
mp. ceea ce va contribui la o mai 
bună aprovizionare a Capitalei cu 
legume.

îndrumările cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Consiliului U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole constituie un îndreptar pre
țios pentru țărănimea cooperatistă 
din județul Ilfov. în lumina a- 
cestor indicații, orientăm ' organele 
și organizațiile de partid, conduce
rile unităților agricole să ia din 
timp măsurile necesare pentru pre
gătirea temeinică a campaniei a- 
gricole de primăvară, asigurînd o 
calitate corespunzătoare a lucrări
lor agricole, aplicarea strictă a a- 
grotehnicii, generalizarea experien
ței înaintate. Chemarea la între
cere a Consiliului U.N.C.A.P. a a- 
vut un puternic ecou în rîndurile 
țăranilor cooperatori din județul Il
fov, care s-au angajat să depășească 
producția marfă planificată la grîu 
cu 10 000 tone, la legume cu 15 400 
tone, la lapte cu 20 000 nl. la carne 
cu 750 tone, ceea ce va însemna un 
venit suplimentar în cooperative de 
peste 33 milioane lei. Adunările ge
nerale ale cooperatorilor — expre

sie a democrației cooperatiste — 
pun în lumină spiritul gospodăresc, 
inițiativa și înțelepciunea țărănimii, 
hotărîrea ei de a-și spori contri
buția la dezvoltarea economică or
ganizatorică a cooperativelor agri
cole, la înflorirea țării.

Multe din întîlnirile candidaților 
Frontului Unității Socialiste cu a- 
legătorii au loc în unitățile de pro
ducție, industriale și agricole, ceea 
ce subliniază și mai mult caracte
rul lor de lucru, prilejuind dezba
teri constructive, o analiză profun
dă a problemelor producției și vie
ții sociale, reliefînd posibilități de 
perfecționare ■ muncii în toate 
sectoarele.

000000

Eficiența vastei munci politice și 
organizatorice desfășurate în cam
pania electorală trebuie să se fi
nalizeze în rezultatele economice pe 
care ni le propunem. Este evident 
că asemenea rezultate vor fi obți
nute dacă acțiunile amintite vor 
fi urmate de măsuri concrete, de 
acțiuni perseverente pentru înfăp
tuirea propunerilor alegătorilor, 
pentru realizarea obiectivelor și an
gajamentelor stabilite, a vastului 
program prevăzut în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste. Acesta 
va fi un nou examen practic al 
maturității politice și forței de mo
bilizare a organizațiilor de partid 
din județul nostru.

(Urmare din pag. I)

P.C.R. cu privire la dezvoltarea în- 
vățămîntului, noua legislație școlară, 
în curs de aplicare, asigurînd mo
dernizarea învățămîntului, determi
nă o eficiență sporită studiilor su
perioare și creează un cadru și mai 
propice pregătirii noastre. După cum 
se știe, în ultimul timp s-au înfiin
țat, pe lîngă diverse facultăți, noi 
secții, cerute de dezvoltarea econo
miei și culturii noastre naționale. 
Astfel, la Institutul politehnic a luat 
ființă Facultatea de automatică, la 
Institutul agronomic — Facultatea de 
mecanică agricolă ; la Facultatea de 
fizică a Universității s-au dezvoltat 
secții moderne ca : fizică atomică, 
electro-radio-fizică, spectroscopie etc., 
iar la Facultatea de matematică-me- 
canică secțiile de mașini de calcul, 
elasticitate și calculul probabilități
lor ; la Facultatea de filozofie s-a în
ființat secția de sociologie, iar la 
Drept — secția administrativă. Invă- 
țămîntul economic superior a fost 
restructurat pe o bază modernă, a- 
vîndu-se în vedere solicitările indus
triei și agriculturii. Din anul univer
sitar trecut, noi obiecte de studiu 
— cibernetica economică, calculul 
economic — vin să pregătească noi 
cadre atît de necesare actualei dez
voltări a economiei naționale.

Devin tot mai bune și condițiile 
noastre de studiu. Urmărim atent 
cum se ridică noul local al Institu
tului politehnic, construit după ulti
mul cuvînt al tehnicii. Vedem cum 
s-a extins localul Institutului de ar
hitectură șl cel al Academiei de 
studii economice, cum se reface ari
pa centrală a localului Universității. 
Știm că se prevede construirea unor 
noi localuri pentru facultățile de 
chimie, fizică și matematică ale Uni
versității și pentru Facultatea de 
farmacie de la Institutul medico- 
farmaceutic. Desigur, am putea con
tinua cu șirul unor asemenea exem
ple și din București și din alte cen
tre universitare. Toate converg însă 
spre relevarea aceluiași fapt: astăzi, 
țara noastră poate fi comparată cu 
țări cu o veche tradiție a învătămîn- 
tului universitar, ca rezultat al efor
tului unui popor pentru a forma un 
tineret harnic, capabil să continue cu

toată priceperea marea operă do 
desăvîrșire a societății socialiste.

Am avut prilejul să discut cu stu- 
denți din diferite țări apusene. Aceș
tia remarcau faptul că a pătrunde 
într-o facultate este uneori un lu
cru imposibil pentru fiii de munci
tori și țărani. Trebuie să ai, în pri
mul rînd, bani, foarte multi bani, 
pentru a plăti diferite taxe ; trebuie, 
uneori, să ai o anumită poziție so
cială și chiar o anume culoare a 
pielii. Dacă trecînd totuși peste toate 
acestea, un tînăr de condiție mo

vremea
Ierî în țară s Vremea s-a în

călzit în cea mai mare parte a 
țării, exceptînd Transilvania și 
Moldova. Cerul a fost mai mult 
acoperit, exceptînd jumătatea de 
est a țării, unde dimineața a fost 
variabil. Au căzut ninsori tem
porare în Oltenia, cîmpia vestică 
și Banat, unde cu totul izolat 
ninsoarea s-a transformat în 
lapoviță și ploaie. Ninsori izolate 
s-au mai semnalat în vestul 
Munteniei. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între mi
nus 13 grade la Bacău și Măică- 
nești și 4 grade la Sf. Gheorghe 
— Deltă. în zona de munte vîn
tul a suflat cu intensificări, vis
colind zăpada. în București : 
Vremea s-a încălzit. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de minus 1 
grad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 februarie. în (ară: 
Vremea se va menține umedă 
și va continua să se încălzească, 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit la început din sec
torul sudic, apoi din vest și 
nord-vest. Temperatura în scă
dere la sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 
minus 4 și plus 6 grade, local 
mai ridicate. Ceată locală. în 
București : Vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de 
ploaie și lapoviță. Vîntul va su
fla potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura în 
creștere la început, apoi stațio
nară. Ceață dimineața și seara, 
la începutul intervalului.

ȘTIRI CULTURALE
O nouă comedie a lui Aurel Ba- 

ranga, intitulată „Travesti", a cărei 
acțiune se desfășoară în lumea tea
trului, a văzut joi seara lumina 
rampei la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale". Premiera din sala Stu
dio a întrunit o amplă distribuție 
din care au făcut parte : Marcela 
Rusu, Nicolae Brancomir, Constan
tin Bărbulescu, Matei Alexandru,, 
Dem. Rădulescu, N. Gr. Bălănescu, 
Victor Moldovan, Cosma Brașo- 
veanu, Draga Olteanu și alții.

Direcția de scenă este semnată de 
autorul piesei împreună cu Victor 
Moldovan. Decorurile aparțin lui 
Mihai Tofan, iar costumele Gabrie- 
lei Nazarie.

★
Joi seara a avut loc la Teatrul 

maghiar de Stat din Cluj un spec
tacol consacrat împlinirii a 50 de 
ani de la moartea poetului Ady 
Endre. Au recitat versuri din crea
ția poetului actorii Balogh Eva,

Bereczky Iulia, Bistrai Maria, 
Hejja Sandor, Imredi Geza, Sen- 
kalszky Endre, artist emerit, Laszlo 
Gyero, Koos Sofia și Peterfi 
Gyula. Tozsor Iulia, solistă a Ope
rei maghiare, a interpretat lieduri 
pe versuri de Ady.

★
Concertul de joi seara din Stu

dioul Radioteleviziunii a avut în
scris în programul său monumen
tala lucrare beethoveniană — Sim
fonia a IX-a. Ea a fost executată 
de Orchestra simfonică și Corul 
Radioteleviziunii, sub bagheta lui 
Iosif Conta, dirijorul corului fiind 
Aurel Grigoraș.

Manifestarea s-a bucurat și de 
concursul unor oaspeți din R. D. 
Germană : un cvartet vocal alcă
tuit--din soprana Adele Stolte, 
mezzo-soprana Gerda Schriever, te
norul Helmuth Klotz și baritonul 
Fred Teschler.

(Agerpres)

ÎN ACEST SEZON

Prin O.N.T.: locuri de odihnă 
și tratament cu prețuri reduse

Agențiile și filialele O.N.T. 
au pus în vînzaie bilele pen
tru odihnă și tratament cu 
preț redus pînă la sfîrșitul 
lunii mai. Se pot obține bilete 
pentru stațiunile Borsec, Buș
teni, Predeal, Sovata, Tușnad, 
Basna, Căciulata, Călimă- 
nești, Eforie-Nord, 1 Mai, Go
vora, Herculane, Ocna Sibiu

lui, Slănic-Moldova, Buziaș, 
Vatra Dornei, Olănești și Sîn- 
georz.

Se acordă reducere de 50 
la sută pentru transportul pe 
C.F.R. sau cu mijloacele în
treprinderilor de transport 
auto. Copiilor pînă la 7 ani 
li se acordă cazarea gratuită 
și reducere de 50 la sută la 
costul mesei.

0 0 0 0 0 0 0
zenței active a studenților la solu
ționarea propriilor lor deziderate. In 
contextul general al perfecționării 
mecanismului întregii noastre vieți 
sociale s-au aplicat o seamă de mă
suri — stabilite de conducerea de 
partid și de stat — care marchează 
un moment important în dezvoltarea 
democratismului socialist în viața 
universitară. Crearea consiliilor pro
fesorale și a Senatelor universitare 
sînt o vie expresie a acestei reali
tăți. Participarea studenților la a- 
mintitele organisme este o formă

CERTITUDINI
STUDENȚEȘTI

■■■ -i ' ♦

destă reușește să termine o faculta
te, nimeni nu se consideră obligat 
să-1 asigure un loc de muncă. Mai 
mult, există universități care nu ofe
ră o pregătire axată pe o speciali
tate, absolventul văzîndu-se nevoit 
să ia studiile de la capăt pentru a 
avea o meserie. Pentru toate aces
tea au existat și există, în anumite 
țări, frămîntări studențești. Atunci 
cînd colegii din alte țări află de 
faptul că la noi învățămîntul este 
în întregime gratuit, că 60 la sută 
dintre studenți au burse, care anul 
trecut au fost mărite cu 20 la sută, 
că pregătirea noastră se face în 
conformitate cu cerințele dezvoltării 
științei și tehnicii, că fiecare absol
vent are un loc de muncă asigurat 
la terminarea studiilor, reacția lor 
nu mai are nevoie de nici un co
mentariu.

Firesc, condițiile materiale de care 
beneficiem, certitudinea perspectivei 
noastre de viață se conjugă organic 
cu un climat propice înnoirilor, pre-

democratică de atragere a tineretu
lui studențesc, alături de profesori, 
la perfecționarea continuă a învăță
mântului, la elaborarea și discutarea 
măsurilor ce vizează activitatea com
plexă din școala superioară, asigura
rea condițiilor de muncă și viață co
respunzătoare pentru studenți. Orga
nizațiile de partid, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
creează un larg cîmp de manifestare 
a inițiativei tineretului universitar 
inclusiv în ceea ce privește mai buna 
desfășurare a procesului instructiv- 
educativ.

în condițiile societății noastre so
cialiste există o concordanță deplină 
între aspirațiile majore ale fiecăruia 
dintre noi și exigențele universitare, 
derivate din exigențele obiectivelor 
mereu mai complexe stabilite de 
partid în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Ca urmare, spi
ritul nostru de inițiativă nu poate 
să nu se îmbine cu creșterea simțu
lui responsabilității față de pregăti

BERLIN 13 (Agerpres). — în Re
publica Democrată Germană a avut 
loc o întîlnire a reprezentanților for
țelor armate ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, condusă de 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mareșalul 
Uniunii Sovietice • I. I. Iakubovski.

La întîlnire au participat: din par
tea Armatei Populare Bulgare — șeful 
Statului Major, general-colonel A. G. 
Semerghiev ; din partea Armatei Popu
lare Cehoslovace — ministrul adjunct 
al apărării naționale, general-locote- 
nent A. Muha ; din partea Armatei 
Populare Naționale a R. D. Germane 
— locțiitorul ministrului apărării na
ționale, general-locotenent S. Weiss ; 
din partea Armatei Poloneze — mi
nistrul adjunct al apărării naționale,

general de divizie T. Tuczapski; din 
partea Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România — primul adjunct 
al ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, general-colonel Ion 
Gheorghe ; din partea Armatei Popu
lare Ungare — locțiitorul ministrului 
apărării naționale, general-maior I. 
Olah ; din partea Forțelor Armate ale 
U.R.S.S. — locțiitorul comandantului 
suprem al forțelor terestre, general do 
armată N. P. Lașcenko.

Intîlnirea s-a desfășurat în spiritul 
prieteniei frățești și colaborării forțe
lor armate ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Ministrul apărării naționale al R. D. 
Germane, general de armată II. Hoff
mann, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la întîlnire.

Poziția P. C. Francez 
față de viitorul referendum

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: în suburbia pa
riziană Vitry-sur-Seine a avut loc joi 
plenara C.C. al Partidului Comunist 
Francez. Pe ordinea de zi a plena
rei a figurat un singur punct: sta
bilirea poziției partidului față de re
ferendumul care va avea loc în pri
măvară asupra reformei regionale și 
a Senatului. Raportul asupra acestei 
probleme a fost prezentat de Etienne 
Fajon, membru al Biroului Politic al 
partidului. La sfîrșitul plenarei, E- 
tienne Fajon a declarat presei că 
C.C. al P.C'.F. a hotărît să cheme

pe toți francezii să răspundă „Nu** 
la referendum. Motivînd această ho
tărâre, el a declarat că partidul co
munist, deși partizan al unei re
forme regionale cu caracter demo
cratic, este ostil proiectului care ur
mează să fie supus spre aprobare 
sufragiului universal cu prilejul a- 
cestui referendum.

Partidul comunist este prima for
mațiune politică franceză care își de
finește în mod oficial poziția față 
de viitorul referendum, a cărui dată 
precisă nu a fost încă stabilită.

SP ORT
în citeva rînduri

în sala sporturilor 
Floreasca din Capitală 
a început aseară „TUR
NEUL SPERANȚELOR 
OLIMPICE" LA SCRI
MA, competiție inter
națională care reunește 
sportivi din 8 țări. Pri
ma probă — cea de sa
bie — a revenit (după 
un meci baraj), polo
nezului Jerzy Pregow- 
ski, urmat de romanul 
Dan Irimiciuc și ma
ghiarul Kocsis.

Partidele disputate în 
ziua a doua a TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE BAS
CHET din Capitală s-au 
soldat cu următoarele 
rezultate: Voivodina
Novi Sad — I.C.H.F 
București 64—63 ; Poli
tehnica — Institutul de 
educație fizică și sport 
56—43.

ECHIPA DE FOTBAL 
U. T. ARAD ȘI-A ÎN
CEPUT TURNEUL IN 
IUGOSLAVIA, jucînd 
cu formația din locali
tatea Sabac. Meciul s-a 
încheiat la egalitae : 
3—3, după ce la pauză 
arădenii au condus cu 
2—1. Punctele echipei 
române au fost marca
te de Domide (2) și Du
mitrescu.

ÎN PRIMUL MECI 
AL SFERTURILOR DE 
FINALA ALE „CUPEI 
CAMPIONILOR EURO

PENI" la fotbal în noc
turnă la Amsterdam, 
echipa BENFICA LI
SABONA A REUȘIT 
SA ÎNVINGĂ cu sco
rul DE 3—1 (2—0) E- 
CIIIPA LOCALA a- 
JAX. Peste 65 000 de 
spectatori au urmărit 
acest meci, care a fost 
de o bună valoare teh
nică.

Au jucat formațiile : 
Ajax Amsterdam : Bals, 
Suurbier. Hulshoff, Va- 
sovic. Van Duivenbode, 
Groot. Miiller, Swart, 
Cruijff, Nuninga (Da- 
nielsson), Keizer. Ben
fica Lisabona : Jose 
Henrique. Jacinto, 
Humberto Coelho, Raul, 
Cruz. Coluna. Toni, 
laime Graca. Torres, 
Eusebio, Simoes.

DISPUTATĂ PE 
STADIONUL „GER- 
LAND" DIN LYON. în
tîlnirea de fotbal dintre 
ECHIPA DE TINERET 
A FRANȚEI și SELEC
ȚIONATA UNGARIEI 
a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 2—2 
(1-1).

In prima repriză, 
punctele au fost înscri
se de Albert (18’) șl 
Revelli (43’). După pau
ză francezii au marcat 
în minutul 63 prin 
Floch, iar oaspeții au 
egalat patru minute 
mai tirziu prin Rakosi.

Cele două echipe au

aliniat următoarele for
mații : Franța (tineret) : 
Baratelli, Djorkaeff, 
Rostagni, Bosquier, 
Baeza, Novi, Michel, 
Loubet (Floch), Revelli, 
Bereta. Bras.

Ungaria : Fater, No
vak, Solymosi. Juhasz, 
Ihasz. Sziics. Rakosi, 
Fazekas, Nagy. (G6- 
rocs), Albert. Farkas.

CAMPIONATE- 
L E MONDIALE DE 
BOB PENTRU ECHI
PAJELE DE DOUA 
PERSOANE vor avea 
loc sîmbătă și dumini
că pe pîrtia stațiunii a- 
mericane de sporturi 
de iarnă de la Lake 
Placid. în cadrul antre
namentelor desfășurate 
în ultimele zile, cel 
mai bun rezultat a fost 
înregistrat de echipajul 
R. F. a Germaniei con
dus de Wolfgang Zim- 
merer, care în două 
manșe a obținut timpul 
total de 2T9”69/100. E- 
chipajul Angliei, con
dus de Patrick Evelyn, 
a înregistrat timpul de 
2’19”82/100, urmat de e- 
chipajul S.U.A., pilotat 
de Gary Sheffield cu 
2’20”31/10 (acest echipaj 
a realizat într-una din 
manșe cel mai bun re
zultat — l'09”20/100).
Printre favoriții com
petiției se mai numără 
echipajele Italiei, Aus
triei și României (Pan- 
țuru-Focșeneanu).

puncte de vedere

rea noastră științifică și ideologică, 
în genere, față de conduita noastră 
universitară care presupune nu nu
mai sîrguința la învățătură ci și o 
atitudine etică înaintată, o ținută 
conformă cu demnitatea intelectualu
lui, a omului care muncește.

Dintre certitudinile majore ale stu- 
dențimii face parte și conștiința deo
sebirilor fundamentale dintre con
dițiile sociale din țările capita
liste și cele din țările socialiste. 
Atunci cînd colegii din diferite țări ca
pitaliste se constituie în mișcări stu
dențești aparte, ei se gîndesc la dezi
derate sociale sau universitare pe care 
încearcă să le smulgă de la o orîn- 
duire cel puțin dezinteresată de pro
blemele tineretului studențesc. In con
textul social-politic din țara noastră 
cînd studențimea se bucură de o 
grijă și' atenție cum nu s-a bucurat 
nici o altă generație, mișcarea stu
dențească are un conținut radical 
deosebit. Urmînd plenar politica 
Partidului Comunist Român, pregă- 
tindu-se temeinic pentru a sluji pa
tria socialistă, studențimea se consi
deră parte integrantă a tineretului 
țării, a poporului nostru angajat cu 
toată ființa sa în ridicarea țării pe 
noi culmi ale civilizației și progre
sului. Aderarea U.A.S.R. la Frontul 
Unității Socialiste este o nouă expre
sie a crezului politic al studențimii,. 
a faptului că, aidoma întregului po
por, pășește cu hotărîre nestrămu
tată pe calea trasată de partid, con
știentă că realizarea năzuințelor | 
celor mai generoase și mai cuteză
toare e chezășuită de edificarea so
cialistă a patriei.

Iată de ce la 1 octombrie, în timpul 
marelui miting din Piața Universi
tății, prilejuit de deschiderea actua
lului an de învățămînt, studenții 
Bucureștiului, ca și colegii din în
treaga tară, vibrau de emoție atunci 
cînd secretarul general al Comi
tetului Central al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le a- 
dresa cuvintele : „Dragii mei prie
teni tineri", aveau sentimentul că în
tregul partid, întregul popor îi 
privea cu încredere. Am înțeles și 
mai mult atunci că studentul de azi 
e un cetățean pe care ceilalți cetă
țeni îl pregătesc ca ziditor al zilei de 
mîine, comuniste.

Cluburi polisportive 
sau cluburi specializate?

Una dintre problemele dezbătute nu 
de puține ori de către forurile inte
resate este și aceea a specializării pe 
un număr redus de sporturi a unor 
cluburi, pleeîndu-se de la faptul că 
există în multe organizații sportive ten
dința — de altfel, lăudabilă, însă... 
practic imposibilă I — de a face per
formanțe la prea multe sporturi, în 
același timp. (în direcția aceasta in
sistă, din păcate, și federațiile care ar 
dori să aibă — pe cît posibil, în toate 
cluburile, în toate județele, secții de 
performanță la ramura lor de sport). 
Din această cauză, în numeroase clu
buri de performanță se practică relativ 
multe sporturi fără să existe pentru 
toate condiții reale pentru stabilirea 
unor rezultate înalte. Intre altele, pen
tru că lipsesc cadrele de tehnicieni de 
mare valoare și chiar baze sportive 
corespunzătoare. în astfel de condiții, 
secțiile așa-zis de performanță cultivă 
mediocritatea, fonduri importante fiind 
investite numai pentru a justifica nor
mele de lucru ale unor antrenori.

într-o serie de cluburi s-au adunat 
elemente fără perspectivă, care nu vor 
ajunge vreodată la performanțe reale. 
Desigur, și acești tineri au dreptul să 
facă sport, dar secțiile de performan
ță și fondurile destinate lor ar trebui 
să fie rezervate elementelor cu un 
cert nivel valoric sau cel puțin cu 
perspectiva de a-1 atinge cîndva.

Credem, deci, că existența în nu
meroase cluburi a 10 sau mai multe 
secții nu este justificată !

Mai eficient și mai rațional ar pu
tea lucra aceste cluburi dacă s-ar re
zuma la mai puține sporturi, concen- 
trînd mijloacele umane și materiale 
disponibile în secțiile în care dispun 
de condiții reale pentru a stabili re
zultate la nivelul cerut de campio
natele naționale, dar mai ales de com
petițiile internaționale.

Să luăm, ca exemplu, cluburile 
bucureștene Rapid și Progresul, care 
au 13 și respectiv 14 secții, majorita
tea cu echipe fără o valoare competi
tivă notabilă. Contopirea unora dintre

ele la oricare dintre cluburi ar întări 
efectivele, ar îmbunătăți baza de se
lecție pentru performanță.

Mai pregnant apare această situa
ție la cluburile Constructorul și Olim
pia. Fiecare are cîte 10 secții, dar — 
lucru cu totul surprinzător — numai 
trei (tir, judo și patinaj) emit într-ade- 
văr pretenții, reunesc sportivi cu anu
mite posibilități de a deveni perfor
meri. Contopirea celor 2 cluburi sau 
mai degrabă a unor secții — propusă 
încă în 1966 — ar crea, credem, o 
bază mai puternică pentru performan
ță și ar permite folosirea mai eficientă 
a resurselor existente.

Situații asemănătoare sînt și în țară. 
Clubul Petrolul din Ploiești are 15 sec
ții, dar, de asemenea numai 3 (gim
nastică, fotbal, călărie) cuprind sportivi 
nominalizați pentru o eventuală parti
cipare la Jocurile Olimpice. Credem că 
unele dintre secțiile clubului ar putea 
fi transferate la asociații din oraș, fără 
pierderi simțitoare pentru perspectiva 
acestor secții în domeniul performan
ței. în același timp, clubul Petrolul 
s-ar putea specializa pe un număr de 
ramuri sportive mai redus, dar cu po
sibilități sporite. De asemenea, o spe
cializare mai accentuată a cluburilor 
Mureșul Tg. Mureș (acum cu 11 sec
ții), „Crișul" Oradea (10 secții) sau 
C.S.O. Iași (10 secții) — ca să nu 
mai vorbesc de centralizarea pe plan 
local, la un club sau altul existent în 
centrele universitare, a celor mai va
loroși sportivi din rîndul studenților — 
ar contribui la realizarea obiectivelor 
urmărite în general prin crearea clu
burilor de performanță.

Fără a avea pretenția de a aduce 
în discuție o problemă prea nouă —■ 
căci inconvenientele sau, mai bine zis, 
piedicile puse în calea performanței 
înalte de către cluburile polisportive 
sînt demult evidente — rîndurile de 
față, nădăjduiesc, vor redeschide nu 
numai discuția pe această temă, ci vor 
apropia cît mai mult data rezolvării ei.

' Prof. V. BARAGANEANU
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& NOI INCIDENTE ISRAE- 
LIANO-IORDANIENE PE LI
NIA DE ÎNCETARE A FOCU
LUI

AMMAN 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei ior
daniene a declarat că de-a lungul 
liniei de încetare a focului între Ior
dania și Israel s-au semnalat nu
meroase incidente. El a precizat că 
la 11 februarie, în mai multe sec
toare, forțele israeliene au deschis 
foc de artilerie și mortiere asupra 
pozițiilor iordaniene. Totodată,
viația israeliană a bombardat în trei 
reprize o serie do sectoare, lansînd 
bombe cu napalm. Acest atac a 
provocat moartea a patru soldați ior
danieni, iar alți șase au fost ră
niți.

Purtătorul de cuvînt a arătat, în 
încheiere, că 
deschis focul 
cui israelian.

totuși că generalul Zvi Tsur. mi
nistru adjunct al apărării din Israel, 
a avut la sfîrșitul săptăminii tre
cute. în cursul unei vizite parti
culare la Londra, convorbiri cu mi
nistrul britanic al apărării, Denis 
Healey.

© PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU DEBLOCAREA CANALU
LUI DE SUEZ

forțele iordaniene 
pentru a anihila

au 
ata-

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N.. guver
nul Republicii Arabe Unite a infor
mat pe armatorii celor 14 nave sur
prinse în Canalul Suez de eveni
mentele din iunie 1367 și aflate in 
prezent în Lacurile Amare că R.A.U. 
nu are obiecții fată de efectuarea 
unor studii destinate deblocării por
țiunii sudice a canalului. Hotărî- 
rea guvernului egiptean a fost lua
tă la încheierea unor convorbiri pe 
care le-a purtat la Cairo o delega
ție a armatorilor, condusă de 
George Hoit, președintele firmei bri
tanice ..Blue Funnel Line".

în Irlanda de nord campania electorală se desfășoară într-un climat de 
încordare generat de lupta dintre diferitele fracțiuni ale partidului de 
guvernămînt în același timp, continuo demonstrațiile populației pentru 

drepturi civile. în fotografie : un marș în orașul Newry

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Italian

'k

13 (Agerpres). — UnTEL AVIV 
purtător de cuvînt militar israelian 
a declarat la Tel Aviv că are loc o 
recrudescență a incidentelor de-a 
lungul liniei de încetare a focului 
iordaniano-israeliene. El a afirmat că 
la 11 februarie forțele iordaniene au 
supus în repetate rîhduri unui bom
bardament de artilerie și mortiere 
pozițiile de pe malul vestic al Ior
danului și în Deșertul Arava. în 
încheiere, el a arătat că partea israe- 
liană a ripostat, utilizînd și avia
ția, pentru a reduce la tăcere ar
tileria iordaniană.

© CONSULTĂRI BILATERA 
LE LA SEDIUL O.N.U.

NEW YORK 13 (Agerpres). —„La 
sediul O.N.U. au continuat miercuri 
consultările bilaterale preliminare în
tre reprezentanții celor patru mari 
puteri, în scopul găsirii mijloacelor 
de sprijinire a misiunii dr. Gunnai 
Jarring, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat.

★

LONDRA 13 (Agerpres). — Po
trivit unor surse bine informate, ci
tate de agenția France Presse. se 
pare că Marea Britanie a accep
tat să livreze Israelului tancuri de 
tipul „Centurion". Autoritățile bri
tanice refuză însă să confirme sau 
să dezmintă aceste zvonuri — pro
cedeu de altfel folosit curent în 
asemenea împrejurări.

Ministerul Apărării a confirmat

Ziarul „Nhan Dan // STOCKHOLM

CD POPORUL

despre convorbirile
de la

HANOI 13 (Agerpres). 
..Nhan Dan" a publicat 
col ..1__ ; 1. ___ ________
desfășurarea de pină acum a Con
ferinței de la Paris cu privire la 
Vietnam. Delegația americană face 
totul pentru a ocoli problema esenția
lă. adică încetarea agresiunii în 
Vietnam — se arată în articol.

Referindu-se la declarația Iui 
Cabot Lodge că cele două părți „au 
o bază comună" și că dorește o 
soluție care să se bazeze „pe drep
tul sud-vietnamezilor la autodeter
minare" si „fără o intervenție din 
afară", ziarul „Nhan Dan" scrie : 
„Se pune întrebarea în ce constă 
dreptul poporului Vietnamului la 
autodeterminare, dacă nu dreptul de 
înfăptuire a aspirațiilor lui impe
rioase — independentă, democrație, 
pace, neutralitate, prosperitate si. în 
cele din urmă, reunificarea pașni
că a patriei, așa cum se arată în 
mod clar în programul politic al 
F.N.E. din Vietnamul de sud". Pen
tru atingerea acestui scop, arată 
ziarul, poporul Vietnamului de sud

— Ziarul 
un arti- 

redacțional în care analizează
luptă de peste zece ani împotriva 
unei armate cu un efectiv de 
1 200 000 de soldați ai S.U.A. și ai 
țărilor satelite. Cei care împiedică 
poporul Vietnamului de sud să se 
folosească de dreptul la autode
terminare sînt interventioniștii din 
afară, care prin forța baionetelor, 
bombelor și obuzelor tin la pu
tere regimul marionetă. Dreptul la 
autodeterminare nu poate fi res
pectat în prezența a 600 000 de 
soldați americani care țin sub o- 
cdpatie Vietnamul de sud. El va 
putea fi înfăptuit numai atunci cînd 
poporul sud-vietnamez va alunga pe 
toți agresorii din tara sa.

Imperialiștilor americani, se arată 
în continuare, trebuie să le fie 
clar că nu poate exista ..o bază co
mună" pentru pozițiile agresorilor 
și victimelor agresiunii. Deoarece 
S.U.A. au început agresiunea, ele tre
buie să-i pună capăt. Aceasta este 
problema esențială pe care . trebuie 
să o rezolve Conferința de Ia Paris, cu 
privire la Vietnam. .peA'trii a se a- 
junge la o soluție tustă a proble
mei vietnameze.

Contacte între repre 
zentanții diplomatici 

ai R. P. Chineze 
si Canadei
5

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al am
basadei canadiene în Suedia a a- 
nunțat că la Stockholm au în
ceput convorbiri între reprezen
tanții diplomatici ai Republicii 
Populare Chineze și Canadei în 
vederea stabilirii relațiilor diplo
matice dintre cele două țări.

Guvernul suedez a arătat într-o 
declarație că a fost informat des
pre existența acestor contacte, 
dar că nici un reprezentant sue
dez nu a participat și nu va par
ticipa la ele.

Pozițiile rămin diametral opuse
(Urmare din pag. î)

începe discutarea problemelor de 
fond prin stabilirea unor măsuri 
care să ducă la restabilirea zonei de- ' 
militarizate si instituirea unul con
trol internațional eficace. El a sus
ținut ca problemele politice să fie 
abordate ulterior.

Șeful delegației S.U.A., Cabot 
Lodge, care a urmat la cuvînt. a 
susținut „legalitatea" regimului sai- 
gonez. Delegatul american a dezvol
tat apoi tezele cunoscute ale S.U.A. 
cu privire la originea războiului din 
Vietnam.

In intervenția sa, șeful delegației 1 
F.N.E.. Tran Buu Kiem. a subliniat 
că obstacolul principal de care se 
lovește conferința de la Paris în 
căutarea unei soluții politice corec
te în problema Vietnamului re
zidă în faptul că S.U.A. nu au 
renunțat să urmărească realizarea, 
scopurilor lor agresive si de men
ținere a administrației de la Saigon, 
ca instrument pentru realizarea po
liticii lor în Vietnamul de sud. Atîta 
timp cit această situație va per
sista, a declarat el. populația sud- 
vietnameză va continua să lupte 
pentru independența si libertatea sa.

Șeful delegației F.N.E. a respins 
propunerea americană privind resta
bilirea înainte de toate a zonei de
militarizate care, a spus el, este ce
rută numai pentru a înșela opinia 
publică si a ascunde faptul că Sta
tele Unite ari. încălcat acordurile de 
la Geneva din 1954 asupra Vietna
mului.

A luat, apoi cuvîntul Xuan Thuy, 
Șeful delegației Republicii Democra
te Vietnam, care a adus critici po
ziției susținute de delegația ameri
cană. El a venit cu argumente din 
care reiese clar că Statele Unite nu au 
respectat dreptul la autodeterminare 
al populației sud-vietnameze si au 
deformat spiritul si litera acordu
rilor de la Geneva din 1954. cu sco
pul de a continua agresiunea ame
ricană împotriva Vietnamului. Abor- 
dind cu insistentă problema restabi
lirii zonei demilitarizate — a arătat 
șeful delegației R. D. Vietnam — 
S.U.A. vizează să perpetueze divi
ziunea Vietnamului si să-si realizeze 
politica neocolonialism în Vietnamul 
de sud. în încheiere, vorbitorul a 
subliniat că cele patru puncte ale 
guvernului R. D. Vietnam si cele 
cinci puncte ale F.N.E. constituie 
singura bază pentru, reglementarea 
problemei vietnameze în ansamblul 
ei.

Dună părerea unor observatori, nu 
este de așteptat vreun progres ime
diat al conferinței înainte de sosi
rea președintelui Nixon la Paris la 
sfîrsitul lunii curente, cu care pri
lej va avea convorbiri eu Cabot 
Lodge.

Cercuri apropiate conferinței co
mentează pe larg știrea difuzată re
cent de agenția U.P.I., potrivit că
reia. la cererea delegației S.U.A.. ar 
fi avut loc contacte secrete amerl- 
cano-nord-vietnameze. In rîndul a- 
cestor cercuri se apreciază că prin 
lansarea unor știri despre convor
biri secrete si prin menținerea în 
aparentă a unei atitudini pozitive 
fată de conferința de la Paris. Sta
tele Unite caută să acrediteze în 
opinia publică americană ideea că 
la Paris s-ar înregistra progrese. Se 
știe că astfel de știri au mai fost 
lansate si cu cîteva luni în urmă, 
deși convorbirile americano-nord- 
vietnameze de la Paris erau în im
pas.

Opinia dominantă a observatori
lor politici de la Paris este că ac
tualele negocieri vor fi îndelungate 
si dificile.

Următoarea ședință a fost stabi
lită pentru joi. 20 februarie.

Intr-UIÎ OlCSO] remis președintelui Nixon, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a salutat dorința a- 
cestuia de a se organiza o intîlnire între cei doi președinți, 
în vederea unui schimb de păreri în legătură cu colaborarea 
reciprocă.

Un acord cu privire Iu revizuirea sisîe- 
nil’lui de pensii 5* mărirea cuantumului acestora a 
fost realizat între reprezentanții guvernului și cei ai cen
tralelor sindicale din Italia. După cum se știe, în sprijinul 
revendicărilor privind pensiile a avut loc săptămîna trecută 
cea mai amplă grevă generală din Italia postbelică.

Adunarea Federala a R.F. 
a Germaniei urmează să 
fie convocată - așa cum 
s-a stabilit inițial - la 5 
martie a.c. în Berlinul occi- 
dentalr Pentru alegerea noului pre
ședinte al republicii — a anunțat 
Kai Uwe von Hassel, noul președinte 
al Bundestagului vest-german. După 
cum se știe, U.R.S.S, și R. D. Cer- 
mană au formulat proteste împotriva 
acestei hotărîri a autorităților vest- 
gerrnane.

La Washington a sosit 
Manlio Brosio, secretar general 
al blocului nord-atlantic. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a declarat presei 
că vizita are un caracter de consultare, 
fiind direct legată de pregătirea în
trunirii Consiliului Ministerial ai 
N.A.T.O., ce va avea loc la Washing
ton între 11 și 12 aprilie, cînd se îm
plinesc 20 de ani de la crearea 
N.A.T.O.

Președintele Irakului a 
semnat un decret de am
nistie a unu' ^virzi, deți
nuți de mai mulți ani în închisoare.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Un grup de 29 intelectuali a- 
mericani a adresat o telegramă 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în care a cerut or
ganizarea unei anchete a 
O.N.U, în legătură cu violarea 
drepturilor omului în Spania 
de către guvernul de la Ma
drid. sub acoperirea măsurilor 
excepționale. Telegrama men
ționează știrile privind ares
tarea de către 
niole a unor 
tori, juriști si 
cum si a sute . .
studenți. „Arestările preventive 
pentru a servi ca avertisment 
întregii națiuni, întemnițarea 
■fără nici o învinuire Sau ju
decată. arestarea unor persoa
ne pe perioade nedefinite — se 
spune în telegramă — repre
zintă o violare gravă a liber
tăților fundamentale ale omu
lui si o știrbire a năzuințelor 
spre libertate ale poporului 
spaniol".

Printre semnatari se află 
filozoful Hannah Arendt, pro
fesorul Hana Morgenthau, poe
tul Robert Lowell, istoricul 
Arthur Schlesinger.

BOLOGNA 13. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : Cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian își continuă lucrările. 
Afirmîndu-și adeziunea față de tezele 
expuse în raportul lui Luigi Longo, 
delegații care au luat cuvîntul în șe
dința de joi dimineață au subliniat 
rolul și forța P.C.I. în viața politică 
italiană, necesitatea intensificării luptei 
pentru reînnoirea și progresul social 
al țării.

In acest cadru s-au menționat lăr

girea frontului unitar de luptă al ma
selor muncitoare, perspectivele noi ce 
se deschid în prezent ca urmare a 
situației politice și economice existente 
în ultimul timp in Italia. Printre cei 
care au luat cuvîntul joi dimineața 
s-au aflat Carlo Galluzzi, Nilde Jotti. 
membri ai Direcțiunii P.C.I., Massimo 
Caprara, membru al C.C., și alții. 
După-amiază, lucrările congresului au 
continuat în cadrul celor patru co
misii ale sale.

A

Intîlnire între tovărășii
Luigi Longo și Paul Niciilescn-Mizii

In senin solidaritate cu
poporul spaniol, asociația „Aju
torul popular francez" a editat 
cartea poștală de mai sus, prin 
care cere eliberarea tuturor de- 
ținuților politici din Spania.

ATMOSFERĂ DE ÎNCORDARE 
Șl INSTABILITATE ÎN PAKISTAN

LAHORE (Agerpres). — Deși 
reprezentanți marcanți ai opoziției 
au fost eliberați în ultimele zile, 
în Pakistan situația continuă să 
se mențină încordată și nesigură. 
După trei zile de dezbateri, li
derii organizațiilor de opoziție 
n-au putut ajunge la stabilirea 
unui punct de vedere comun în 
legătură cu propunerea președin
telui țării, Ayub Khan, de a or
ganiza o întâlnire a reprezentan
ților tuturor partidelor politice cu 
orientări diverse, în vederea unei 
reconcilieri care să readucă cal

mul și stabilitatea în țară. Ei ur
mează să se întâlnească din nou 
în Lahore, probabil sîmbătă, pen
tru a formula un răspuns la pro
punerea președintelui.'

Trei membri ai Adunării Na
ționale din Pakistan, făcînd parte 
din partidul de opoziție Liga na
țională Awami, au demisionat în 
semn de protest împotriva re
presiunilor poliției în timpul de
monstrațiilor antiguvernamentale, 
care se desfășoară de cîteva săp- 
tămîni în Pakistan.

La Bologna, tovarășul Luigi Lon
go, secretar general al Partidului 
Comunist Italian, împreună cu 
Gian Carlo Pajet.ta și Carlo Gal
luzzi, membri ai Direcțiunii P.C.I.. 
a avut o intîlnire cu tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Petrescu, mem
bru Supleant al C.C. al P.C.R., și 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care par
ticipă la lucrările Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Italian.

în cadrul întâlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, cor
dială, s-a exprimat satisfacția pen
tru relațiile bune, prietenești, e-

0 cuvintare a lui 
Oldrich Garnik

PRAGA 13 (Agerpres). — Ol
drich Cernik, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, a partici
pat la adunarea activului de par- • 
tid de la uzinele de țevi ale com
binatului metalurgic „Gottwald". 
Luînd cuvîntul, el a relevat că li
niștea în țară și încrederea în con
ducerea partidului și statului sînt 
necesare pentru crearea unor ast
fel de condiții în care să se poată 
atinge un nivel superior de drep
turi și libertăți democratice față 
de cel din trecut. „Noi trebuie să 
construim sistemul politic pe prin
cipiile marxism-leninismului si să 
respectăm, totodată, particularități
le dezvoltării noastre, tradițiilor și 
condițiilor naționale", a spus Cer
nik. El a subliniat, de asemenea, 
că forța politică a partidului tre
buie să constea în puterea de a- 
tracție a ideilor și în exemplul co
muniștilor.

REZULTATELE PARȚIALE ALE ALEGERILOR
LEGISLATIVE

DELHI 13 (Agerpres). — Rezulta
tele definitive ale alegerilor parla
mentare din Bengalul de vest indi
că victoria categorică a Frontului 
unit al forțelor de stînga, care a 
obținut majoritatea covîrșitoare de 
210, locuri din totalul de 280 manda
te ale Adunării legislative locale. 
Succesul Frontului unit al forțelor 
de stingă. în arest stat nu a con
stituit o surpriză, deoarece, după 
cum se știe, el a obținut rezultate 
similare și în urma precedentelor 
alegeri din 1967. Guvernul instaurat 
atunci în Bengalul de vest a fost, 
însă, destituit sub presiunea forțelor

DIN INDIA
reacțiunii, fapt care a provocat am
ple demonstrații populare de protest, 
în urma actualelor alegeri, partidul 
de guvernămînt, Congresul Național, 
a obținut numai 55 de locuri, iar 
restul mandatelor au revenit unei 
grupări disidente.

In statul Pen jab, partidul de gu
vernămînt a fost înfrînt de partidul 
naționalist și de partidul de extremă 
dreaptă, Jan Sangh, care au obținut 
majoritatea locurilor în parlament. 
Nu se cunosc rezultatele definitive 
din Uttar Pradesh și Bihar, unde 
partidul de guvernămînt are mari 
șanse de a obține victoria.

COMUNICAT 
ANGLO-VEST-GERMAN

BONN 13 (Agerpres). — Joi după- 
amiază s-au încheiat la Bonn con
vorbirile dintre primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, aflat 
într-o vizită oficială în capitala R.F. 
a Germaniei, și cancelarul vest-ger- 
man, Kurt Georg Kiesinger. într-un 
comunicat comun, cei doi șefi de 
guverne apreciază că „unitatea Eu
ropei occidentale constituie o proble
mă esențiala". Comunicatul re
levă, totodată, că „Marea Britanie își 
menține candidatura la Piața comu
nă", iar R. F. a Germaniei „este ho- 
tărîtă să continue să sprijine aceas
tă candidatură". Primul ministru bri
tanic și cancelarul vest-german și-au 
reafirmat fidelitatea față da alianța 
atlantică.

xistente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian, dorința reciprocă de dezvol
tare în continuare a acestor .rela
ții. S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro- V 
bleme ale situației internaționale 
actuale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

AUSTRIA 

PENTRU AlEfîERIlE 
REGIONAIE

Amil 1969 stă în Austria sub 
semnul confruntărilor electora
le. Vienezii vor fi chemați cu- 
rind la urne pentru alegerea 
Landtag-ului — parlamentul re
gional (capitala are statut de 
land). Alegeri regionale vor a- 
vea loc, de asemenea, la Salz
burg, în landurile Austria de 
Jos. în Vorarlberg. Precedînd 
alegerile parlamentare generale 
din primăvara anului 1970, toa
te aceste consultări parțiale au 
valoarea unui test. Evident, 
cea mal importantă din a- 
ceastă serie de alegeri pare'cea 
din Viena. Capitala numără cel 
mai mare număr de locuitori, 
față de celelalte landuri și, în 
consecință, are si cel mai mare 
număr de alegători (1300 000).

Strategii partidului socialist, 
care au pornit anul trecut cam
pania electorală prin lansarea 
unui nou program economic, au 
considerat ca fiind mai avan
tajos ca alegerile regionale 
din Viena să aibă loc nu în 
toamnă, ci în primăvară. Dat 
fiind că în consiliul orășenesc 
Partidul socialist deține 60 de 
mandate, față de 35 ale popu- 
listilor, ei au putut să-si impu
nă punctul de vedere, data res
pectivă fiind fixată pentru 27 
aprilie. Evident, capitala în
cheie perioada legislativă cu 
realizări care pot juca un rol 
important in influențarea deci
ziei alegătorilor. Edilii socialiști 
se așteaptă să fie reconfirmați 
prin alegeri în posturile lor și 
chiar să recupereze, pentru par
tidul lor, pozițiile pierdute în 
alegerile generale din 1966.

Partidul populist guvernamen
tal s-a împotrivit devansării a- 
legerilor regionale la Viena. so
cotind că în perioada următoa
re ar fi putut demonstra mai 
convingător efectele politicii 
guvernului monocolor. Pe de al
tă parte, tinerea alegerilor în 
primăvară este menită să pro
ducă o serie de întreruperi în 
activitatea parlamentului toc
mai cînd Partidul populist do
rește să obțină aprobarea unor 
noi legi, menite, în concepția 
sa. să-i mărească popularitatea.

Oricum, data alegerilor a 
fost stabilită, iar perioada care 
a rămas pînă atunci va oferi 
forțelor politice din Austria 
prilejul unor înfruntări deschi
se în competiția pentru cîstiga- 
rea sufragiilor corpului electo
ral.

Petre STANCESCU
Viena, 13.

Această amnistie se înscrie pe linia 
ultimelor acțiuni ale guvernului ira
kian de reglementare a problemei 
kurde..

Exporturile Elveției în 
țările Europei răsăritene în 
anul 1968 s-au ridicat la 786 milioane 
franci — arată o statistică oficială pu
blicată la Geneva. Elveția a impor
tat în același timp din țările Europei 
răsăritene mărfuri în valoare de 444 
milioane franci, cu 500 000 franci mai 
mult decît în anul precedent.

Marea Britanie s-a ofe
rit să furnizeze Malaieziei 
avioane de tip „Hunter" și „Harrier"

și de asemenea să antreneze piloți 
malayezieni — a anunțat comandan
tul șef al forțelor britanice din Ex
tremul Orient, generalul Michael 
Carver.

Vulcanul Mombacho,care 
domină orașul nicaraguan Granada, 
cu 30 000 de locuitori, a început să 
erupă miercuri, după o „pauză" de 
mai multe secole. Vulcanul, înalt de 
1500 metri, emite deocamdată nori 
de fum, iar pe versanți vegetația a 
fost incendiată, ceea ce provoacă te
meri că un crater secundar ar putea 
să se deschidă la 300 metri sub cel 
principal. Mombacho este al doilea 
vulcan din Nicaragua care își reia 
activitatea în ultimele 24 de ore : în

PEKIN 13. — Co
respondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, 
transmite: în portul 
Whangpoa din Canton 
a sosit și a fost pre
dat părții chineze un 
nou cargou de 4500 
tdw. destinat trans
portului general de

mărfuri, construit la 
șantierul naval din 
Galați. Nava este do
tată cu utilaj și apa
ratură ultramodernă. 
Utilajul asigură sigu
ranța deplină a navi
gației. indiferent de 
condițiile meteorolo
gice. Prima cursă lun

gă. pe ruta Con
stanța — Whangpoa, a 
fost parcursă cu suc
ces. deși nava a fost 
surprinsă de furtuni 
în Oceanul Atlantic și 
în Marea Chinei de 
sud. Cargoul a avut la 
bord o încărcătură de 
2 200 tone.

departamentul Leon, vulcanul Telico 
a început să arunce pe o zonă întinsă 
mari cantități de lavă și cenușă.

Parlamentul suedez a a- 
doptat proiectul de reformă 
a constituției, care prevede des
ființarea Senatului. Potrivit acestei re
forme, începînd din anul 1971 Par
lamentul vâ avea o singură Cameră.

0 seară consacrată artei 
plastice românești a avut loc 
la Rabat, Au fost prezentate cu a- 
ceastă ocazie filmele „Comoara", 
„Tradiții maramureșene", „Theodor 
Aman" și „Brâncuși".

Demonstrațiile împotriva 
prezenței în porlul Istanbul 
a navei port-avion „Fores- 
tal" și a cinci distrugătoare din flota 
a 6-a americană din Marea Medite- 
rană au continuat miercuri, pentru 
a treia ză consecutiv. Aproximativ 
1000 de manifestanti, în majoritate 
tineri, au organizat o demonstrație ds 
protest în fața palatului municipal.

în întreaga Europă ninge. Zăpada continuă să cadă In 
estul și centrul Franței, în Elveția, R. F. a Germaniei, Aus
tria, Italia, Marea Britanie, Olanda și Belgia. în fotogra
fie : mașini abandonate pe o șosea din Anglia, lîngă 

orașul Dover

Au hiat sfîrșit lucrările Conferinței re
prezentanților guvernelor provinciale și 
ai guvernului federal canadian în problema 
reformei constituționale fără a se ajunge la soluții asupra 
problemelor înscrise pe ordinea de zi —- adoptarea unui 
amendament constituțional pentru legalizarea egalității limbii 
franceze cu cea engleză pe întregul teritoriu al țării, adop
tarea unei „Carte a drepturilor fundamentale ale omului", 
care urma să fie inclusă în constituție, și redistribuirea 
atribuțiilor între guvernul federal și guvernele provinciale.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t București Piața „ScînteU". TeL 17 S0 10, 1160 80. Abonamentele se iac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi el Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell 40.3CÎ


