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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni 17 februarie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

© CUM SÎNT ONORATE 
COMENZILE URGENTE? 
© Esențialul în acțiunea 
de organizare științifică 
a producției și a muncii 
APLICAREA ÎN PRAC
TICĂ A STUDIILOR ELA
BORATE © CONTINUI
TATE SI INOVAȚIE ÎN 
ACTIVITATEA CULTURA
LĂ DE MASĂ

ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Nu clădirile.
ci utilajele au rolul
hotărâtor in creșterea 
producției materiale

Prof. arh. L. ADLER
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Construcfii, Arhitecturâ 

și Sistematizare

Fructificarea cu o înaltă eficiență li mijloacelor materiale și financiare alocate de stat pentru construirea de noi unități productive constituie 
o problemă centrală în activitatea de investiții. Ea a fost subliniată în ultimii ani, în repetate rînduri, la diferite plenare ale C.C. al P.C.R., ca și la consfătuirile pe țară ale lucrătorilor din construcții și din domeniul proiectării. Cu deplin temei, de fiecare dată conducerea partidului a relevat că între factorii care condiționează creșterea eficientei e- conomice în domeniul investițiilor industriale un loc principal îl ocupă reducerea sistematică a ponderii cheltuielilor pentru construcții-mon- taj în volumul total al investițiilor. 
Pe această cale, o dată cu ieftinirea 
lucrărilor de construcții și instalații 
se creează posibilități de a se aloca 
resurse suplimentare pentru achizi
ționarea de mașini și utilaje, care 
au rolul activ, esențial în sporirea 
producției materiale.Se poate aprecia că la un șir de investiții realizate în ultimii ani în binele sectoare, îpdeosebijn industria chimică, ușoară;’ alimentară, de materiale de construcții, s-au obținut îmbunătățiri sensibile în acest sens, în ciuda acestor rezultate, trebuie să spunem că, pe ansamblul economiei, ponderea lucrărilor de construcții și instalații în totalul investițiilor se menține încă ridicată și că, în continuare, s-au făcut construcții scumpe, supradimensionate.Ca un element determinant în creșterea eficientei investițiilor in-
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dustrlale, diminuarea cheltuielilor pentru construcții și Instalații se pune cu și mai multă stăruință în perioada actuală, cînd în țara noastră se înfăptuiește, de la an la an, un volum tot mai mare de investiții. Evidențiind la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut acuitatea acestei probleme în activitatea de investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Cred că ușor putem asi
gura o reducere a cheltuielilor pe a- 
ceastă cale de 10—15 la sulă, fără 
să se afecteze realizarea planului de 
investiții. Aceasta ne-ar aduce eco
nomii și de materiale, șl de bani, și 
de forță de muncă pe care le putem 
utiliza în alte domenii de activitate ; 
în definitiv, nu clădirea, ci utilajele 
determină creșterea producției".Această sarcină pusă de conducerea partidului în fata colectivelor de proiectanți. a ministerelor titulare de investiții, cît si a organelor de avizare a documentațiilor, se dovedește realistă, mobilizatoare șl, deci, pe deplin realizabilă. în ultimul trimestru al anului trecut, de exemplu, s-a desfășurat o largă acțiune de reducere â costului construcțiilor industriale. cu care prilej au fost analizate o seamă de proiecte importante. în cadrul acestei acțiuni au putut fi eliminate din documentațiile tehnice cheltuieli nejustificate în valoare de peste 2,2 miliarde lei. Numai reducerile aferente planului de investiții din acest an reprezintă, în această primă fază. 7,3 la sută din volumul total de cheltuieli, ceea ce a determinat o diminuare a ponderii construcțiilor în totalul Investițiilor de la 47.2 la 45 la sută.Concludente sînt cîteva cazuri. Pe ansamblul Ministerului Industriei Metalurgice, de exemplu, reducerea cheltuielilor de construcții și instalații s-a ridicat la aproape 300 de milioane lei. Numai la sectoarele termoenergetic, refractare și hidrotehnic din cadrul Combinatului siderurgic Galați, prin reconsiderarea unor condiții de temă, îmbunătățirea planului general și de transport si renunțarea definitivă la unele obiecte, socotite Inutile, s-a realizat o reducere a volumului de construcții ș! instalații de aproximativ 90 milioane Iei. Importante economii de fonduri de investiții au rezultat, în urma a-
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VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

Cadrul unor

fructuoaseal științei
dezbateri

CU PRIVIRILE
puncte de vedere SPRE VIITOR

Radu POPESCU

(Continuare in pag. a II-a)

(Continuare în pag. a V-a)

stimuleze literaturii

tovarășul Constantin prim-secretar al Comi- municipal de partid președintele consiliului municipal, candidat în

românești
cetățenești

care apar, de toate ge
care se reprezintă,

Fluxul
dinamizator

Miron NICOLESCUPreședintele Academiei, membru în Biroul Executiv a! Consiliului National al Frontului Unității Socialiste
în societatea timpului nostru s-a propagat cu o mare forță ideea că știința se înscrie ca unul dintre factorii cei mai însemnați ai propășirii materiale și spirituale a popoarelor. Creșterea economică a u- nei țări este de neconcenut fără un aflux viguros de soluții tehnice, tehnologice, de organizare a muncii și a producției. într-un cuvînt. fără o puternică manifestare a spiritului creator întemeiat astăzi în cel mai înalt grad pe valorile știin-

al operei literare - PUBLICUL
De la o vreme se vorbește mult în presa noastră, și nu numai în cea literară, despre diversele probleme ale creației. E o efervescență binevenită, ceva de natură să progresul noastre.Totuși. în vace și complexă dezbatere există un aspect care este trecut cu vederea, sau, în orice caz, abordat mai puțin : 

acela al relațiilor 
creației literare cu 
publicul, raporturile 
mereu mișcătoare ale

nurile ; cumpără revistele literare, frecventează masiv teatreleteodată cu sutelespectacole, opere
operei cu cititorul. E- xistă, s-ar părea, o pornire de a ocoli a- ceastă problemă, dacă nu cumva — ceea ce ar fi deosebit de primejdios — nu s-a înrădăcinat, în mentalitatea u- nor scriitori de literatură, ideea că/ între toate elementele de luat în considerare, singurul imobil. Inert, fără

capacitate de Inițiativă și de modificare a raporturilor reciproce ar fi publicul.în mare, datele problemei sînt, ăătăzi, mătoarele :Publicul nostru, blic cu dimensiune masă, de popor — tește cu interes, cu tisfacție, nu rareori asiduitate, cărțile bune
ur-această vi-
pu- de ci- sa- cu

matice românești, cele mai actuale ; efortul criticii și istoriei noastre literare se vede răsplătit cu cea mai prețioasă monedă — încrederea.Dar poate fi, oare, o astfel de situație, do- bîndită o dată pentru

iar

Știința a înrîurit în toate timpurile modul de gîndire și acțiune al oamenilor și se regăsește practic în toate fenomenele care jaloneazăprogresul social. întrepătrundereadintre știință și producție s-a accentuat de la o perioadă la alta și s-a impus în condițiile revoluției științifice și tehnice contemporane ca o realitate de nedezmințit, ca un fenomen de largă rezonantă socială. Putem afirma că dinamica societății actuale rezidă în mare măsură în raportul ce se cristalizează pe plan social între știință si producție. gradul de îngemănare dintre ele fiind un semn al maturității societății însăși. Chemarea sti- intei nu. s.e rezumă însă, la potențarea producției. Ea imprimă .transformări radicale procesului de o- crotire a sănătății publice, dă sensuri noi activității sociale. înrîu- rește profund natura relațiilor de producție, cu tot ce comportă perfecționarea lor pe plan suprastructural și ca mecanism institutional. Așa se explică faptul că în cauza nit oTara pune la temelia ascendentei între alți factori, capacitatea
toate țările, mari sau mici, dezvoltării științei a deve- problemă de stat.noastră, ca țară socialistă, sale. ___  ________ . mereu crescîndă a științei românești de a contribui la solutionarea variatelor cerințe ale progresului tehnic si ale avîntului economic si social. Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la perfectionarea conducerii si planificării economiei naționale, adoptate de Conferința Națională din decembrie 1967. subliniază că „cercetarea tehnică-științifică se integrează în procesul de ansamblu al reproducției sociale, ca una din cele mai importante faze ale acestuia, se încorporează tot mai mult în însăși producția materială".în aceste zile, caracterizate prin- tr-un contact viu între candidați! Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputati pentru Marea

Legătura indestructibilă din
tre partid și popor în opera de 
construcție a socialismului. in
teresul general pentru proble
mele dezvoltării în perspectivă 
a localităților patriei noastre pe 
toate tărîmurile activității eco
nomico-sociale caracterizează în- 
tîlnirile dintre candidata Fron
tului Unității Socialiste si ale
gători. Cu prilejul întâlnirilor, a- 
legătorii manifestă exigentă față 
de candidați si o înaltă respon
sabilitate civică. Pretutindeni, 
întrunirile electorale oferă ca
drul unor fructuoase dezbateri 
care schițează programul de vii
tor al deputatilor ne lărîmul ob
ștesc.

Numeroșl cetățeni — muncitori. ingineri, profesori, artiști, gospodine șl pensionari — s-au întîlnit în sala Palatului culturii cu 
Cîrțînă, tetului Brașov, popular circumscripția nr. 4 în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Prin multiplele probleme dezbătute. propunerile si sugestiile formulate, întîlnirea a constituit o vie manifestare a atașamentului fată de politica partidului.Referindu-se la Manifestul Frontului Unității Socialiste, vorbitorii au subliniat că și în cadrul municipiului Brașov, ca pretutindeni în tara noastră, s-au obținut realizări de seamă în perioada care a trecut de la ultimele alegeri, atît în dome-

mi-au lăsat-o primele ore ale unui curs postuniversitar la care am participat recent. Dorința comună de a-șl perfecționa cunoștințele pe baza noutăților la zi adunase, în același amfiteatru al universității bucureștene, specialiști din diverse domenii. Multi dintre ei aveau vîrsta a- propiată de cea a profesorilor care ne predau. Si deși veneau în fiecare zi încă 4 ore, după cele 8 ore de program, reacționau cu ardoare, prospețime și curiozitate de adolescent, la a- flarea oricărei noutăți. Argintul din părul lor ne îndemna, pe noi cei mai tineri, la adine respect și admirație, ne îndemna să intuim aurul pe care-1 purtau în suflet acești oameni minunați care-și înțelegeau temeinic menirea socială.Există însă și oameni care-și neglijează propria capacitate, lipsind-o perioade întregi, alteori la nesfîrșit, de aportul în
noirii, aprofundării și întregirii. Ei uită sau nu-și dau seama că, în acest fel, spre dezavantajul lor perpetuu. își autocondamnă propria valoare la o timpurie uzură morală. în această situație sînt, în primul rînd, acei care abandonează studiul, căutările o dată cu încheierea unei școli, a unei facultăți, mulțumindu-se cu satisfacțiile pe care le oferă dreptul de a ocupa un post ori altul, corespunzător studiilor. Aceștia sînt. de regulă, oamenii pentru care suprema justificare a eforturilor pe care le-au făcut pentru a-și încheia studiile este „aranjarea unei situații". O dată cu adăugarea, pe baza unei diplome, la numele lor a unui titlu — medic, inginer, profesor — ei socotesc că societatea nu trebuie să le mai pretindă nimic.La aceleași rezultate ajung si cei din a doua categorie — și anume cei care-și fac cam aceleași calcule ca și primii, numai

Ing. Mircea BOURUC

(Continuare in pag. * III-a)

Pe șantierul aeroportului international București (Foto : Gh. Vințilă)
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olanda: Opoziție față de

politica blocurilor militare
CORESPONDENTA DIN AMSTERDAM DE LA PIET FARMAN

N-am fi bănuit că există un atît de complicat labirint pe care trebuie să-l parcurgă orice nou produs de panificație. Fără alt comentariu vom arăta care este drumul pe care îl are de parcurs noul produs de la experimentarea lui în punerea privința specific' acestlaborator pînă la în vînzare. în produselor local, normal ar fi drum să fie simplu. Normal ? Să urmărim asemenea produs cozonacul „Tulnic", un cozonac specific ardelenesc. Preluînd una din rețetele tradiționale si adaptînd-o la cerințele producției dustriale. Combinatul morărit și panificație Cluj s-a decis să pună cozonacul gării. Ce înseamnă, fapt, această operație ? primul rînd. întocmirea nui impresionant volum documentație, care, form instrucțiunilor, prinde : 1. un memoriu de

CU ca un
in- de din su-omolo- în în u- decon- cu-

ANCHETĂ ÎN ÎNTREPRINDERI DE PANIFICAȚIE
9

Noile produse trec greu
prin labirintul avizărilorprezentare în care se argumentează oportunitatea fabricației, conținutul de materii prime etc. ; 2. procesul tehnologic, adică expunerea. în detaliu, a diferitelor faze de fabricație:

3. norma internă care si ea se referă Ia toate elementele procesului tehnologic :
4. modul de ambalare sau 
prezentare a viitorului

produs ; 5. calculația de
preț ; 6. avizai inspectoratului sanitar prin care se confirmă că toate materialele folosite sînt corespunzătoare consumului în alimentația publică.— Nu este cam prea exagerat volumul de acte ? l-am întrebat pe tovarășul ing. Ion Zăpucioiu. director tehnic în Direcția ge-

nerală de specialitate din Ministerul Industriei Alimentare. Ne-a fost prezentată o justificare a fiecărei piese cu excepția uneia singure — avizul inspectoratului sanitar. („De vreme ce materiile prime — făina, zahărul etc. — sînt produse standardizate, ce nevoie mai am de acest aviz 7“ spunea dumnealui).

Părerea noastră este că volumul documentației sus- amintite s-ar putea diminua chiar si mai mult în favoarea părerii noastre pledează însăși „istoria" călătoriei produsului care ar fi fost de preferat să-și do- bîndească pe alte căi celebritatea. Iat-o : însoțit de numita cohortă de hîrtii. cozonacul ..Tulnic" în mai multe „exemplare" apetisante s-a prezentat în mai 1968 în fata comisiei de omologare locală. Membrii comisiei au examinat documentația și au supus cozonacul analizei organoleptice. cum i se zice în limbai de specialitate degustării. S-au iscat discuții aprige pe seama retetei. Fiecare membru al comisiei susținea că rețeta practicată în localitatea sa de baștină e cea autentică.
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Hotărîrea adoptată de către guvernul De Jong de a spori cu încă 225 milioane florini cheltuielile de înarmare, în conformitate cu noile planuri ale N.A.T.O., a determinat în întreaga țară o mișcare de protest, care a căpătat proporții fără precedent și la care iau parte reprezentant! ai tuturor păturilor sociale. în momentul în care opinia publică a aflat de această nouă suplimentare, în urma căreia cheltuielile militare anuale vor atinge suma de trei miliarde de florini, a avut loc un alt episod, care a stîrnit creșterea și mal mare a nemulțumirilor. Este vorba de respingerea de către guvern, sub motivul lipsei de fonduri, a unei petiții purtînd sem-

năturile a peste 5 000 de părinți, prin care se cerea îmbunătățirea condițiilor de învățătură ale copiilor lor. Potrivit estimărilor, pentru nevoile cele mai urgente în acest sens ar fi fost de ajuns 25 milioane de florini. Or, autoritățile au declarat că nu este disponibilă această sumă, mai mult decît modestă, după cum au refuzat să sporească alocațiile actuale, socotite insuficiente, pentru necesitățile învățămîntului superior și pentru construcția de locuințe.Tabloul nemulțumirilor sociala trebuie întregit prin știrile care își fac loc zilnic în presă despre sporirea prețurilor la majoritatea bunu-
(Continuare in pag. a Vl-a)

Telegramă
Maiesfății Sale

MAHENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

Cu ocazia Zilei naționale a regatului Nepal, am plăcerea ca, în nu
mele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului, 
poporului român și al meu personal, să adresez Majestății Voastre felici
tări cordiale, împreună cu cele mai bune urări pentru prosperitatea și 
fericirea poporului nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Cadrul unor 
fructuoase dezbateri 

cetățenești
(Urmare din pag. I)niul economic, cit și în .cel gospodă- resc-edilitar. In acest interval de timp, industria orașului a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Pentru sporirea capacităților de producție e- xistente și dotarea lor cu tehnică modernă, statul a investit nu mai puțin de 3,7 miliarde lei. în ultimii patru ani. în oraș s-au construit peste 7 400 de apartamente din fondurile statului. Anual se cheltuiesc în acest scop circa 100 milioane lei. Multitudinea si complexitatea problemelor pe care le ridică dezvoltarea orașului s-au făcut simtite în această adunare, impunîndu-i un caracter de rodnic sfat gospodăresc.„în preajma ultimelor alegeri s-a dat în exploatare cea mal importantă lucrare de alimentare cu apă a Brașovului: aducțiunea de pe Tăr- lung — a spus alegătorul loan Teșa, directorul Băncii de investiții, sucursala Brașov. In anii din urmă Brașovul s-a dezvoltat vertiginos, a- tingînd încă de pe acum populația prevăzută pentru 1975. Se impun în continuare lucrări pentru mărirea debitului de apă potabilă și lărgirea rețelei de canalizare. Iată numai două din problemele majore care ar trebui să stea în atentia viitorului consiliu popular municipal".Referindu-se Ia cîteva din problemele de gospodărire a orașului, inginerul Gheorghe Găină a relevat necesitatea ca organele locale să studieze posibilitatea amplasării viitoa

relor ansambluri de locuințe nu în zonele agricole din Cîmpia Bîrsei, ci în zonele deluroase, atît de pitorești, ale Brașovului: „Amplasarea viitoarelor cartiere în aceste zone va pune capăt sustragerii suprafețelor de teren fertil din circuitul a- gricol și va crea condiții pentru înfrumusețarea peisajului urbanistic al orașului" — a spus el.Muncitorul Vasile Blendea. gospodina Garofina Gruia și alți vorbitori au subliniat necesitatea ca viitoarele organe alese ale puterii locale de stat să acorde o atenție sporită rezolvării unor probleme edilitar gospodărești. cum ar fi extinderea modernizării străzilor si trotuarelor. Alti vorbitori s-au referit la unele neajunsuri ale transportului în comun. Făcîndu-se ecoul oamenilor de artă din localitate, pictorul Eftimie Modîlcă s-a angajat ca împreună cu ceilalți artiști plastici să-și aducă aportul la înfrumusețarea orașului, prin executarea unor lucrări de o înaltă ținută artistică. Medicul Gheorghe Cati. directorul spitalului unificat nr. 1, a cerut candidatului să sprijine eforturile cadrelor medicale în vederea rezolvării unor probleme privind asistența sanitară, printre care si construirea unui nou spital la Brașov. Toți alegătorii s-au angajat să sprijine, prin efortul lor colectiv, acțiunile deputatului pe tă- rîmul activității obștești.
N. MOCANU

cetățenii au făcut numeroase propuneri și sugestii pentru viitor, cerînd candidatului să includă ne agenda sa de lucru realizarea prin muncă patriotică a unor solarii și locuri de joacă pentru copii, terminarea lucrărilor de alei și străzi începute anul trecut, înființarea unor noi magazine etc.
C. CAPRARU

la spiritul exigenței
colective

La uzina „1 Mai* din Ploiești a avut loc întîlnirea alegătorilor cu maistrul Andrei Neacșu, candidat în alegerile de deputați pentru consiliul popular municipal.în cadrul dezbaterilor, participan- țil au făcut un bilanț al realizărilor înfăptuite de oamenii muncii din Ploiești în anii construcției socialismului. „Am trăit din plin aceste transformări înnoitoare petrecute în orașul nostru în ultimul sfert de veac — a spus pensionarul Ion Gunea. Municipiul Ploiești are astăzi o pondere industrială în economia județului Prahova de 68 la sută și este unul dintre primele orașe ale țării atît prin amploarea realizărilor pe tărîmul producției cît și al construcțiilor. în anul de față, circa 1 700 de apartamente se vor adăuga altor mii și mii construite în ultimii ani. La eforturile depuse de partidul și statul nostru pentru modernizarea continuă a orașelor și centrelor muncitorești se alătură activitatea noastră obștească pe care o dorim in viitor mai bogată, mai consistentă".

Muncitorul Gheorghe Cantemir a subliniat în cuvîntul său răspunderea ce revine fiecărui cetățean față de buna gospodărire a orașului în care trăiește : „Orașul nostru este casa noastră — a spus el. Este firesc ca fiecare dintre noi să simtă grija pentru înfățișarea lui, pentru bunul mers al gospodăriei comunale". Alegătorul a criticat atitudinea unor concetățeni care privesc cu indiferență degradarea spațiilor verzi sau plantațiilor de pomi și flori.Ion Geangoș, proiectant la Institutul de proiectări întreprinderi petroliere, a relevat că nu întotdeauna investițiile din bugetul consiliului popular municipal se cheltuiesc cu chibzuință. Uneori se face risipă de bani : se încep lucrări de pavare care sînt lăsate baltă, se realizează lucrări de asfaltare de proastă calitate etc. El a cerut candidatului să dea dovadă de exigență față de activitatea serviciilor și organelor consiliului popular. „Deputatul, arăta el, trebuie să fie un aprig dușman al lucrurilor făcute de mîntuială, al birocratismului".In cursul dialogului gospodăresc.

Gospodarii 
orașului 
la sfatMuncitoarea Magdalena Maria Fon- bank, candidată în alegerile de de- putați pentru Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii la fabrica de piele „Drum Nou" din Satu Mare.Cu legitimă satisfacție, cetățenii s-au referit pe larg la marile succese obținute de poporul nostru în opera de construcție a socialismului, oglindite sintetic în Manifestul Frontului Unității Socialiste. Alegătorii au dezbătut, cu acest prilej, o serie de probleme de interes obștesc, sem- nalînd unele aspecte negative din sectorul edilitar-gospodăresc.„Noi vrem ca orașul în care trăim si muncim să devină tot mal bine dotat și mai frumos — a spus cetățeanul Alexandru Szabo. Succesul viitoarelor acțiuni pe tărîm obștesc depinde foafte mult de felul cum deputatul îsi va îndeplini mandatul încredințat și de efortul nostru, de sprijinul pe care i-1 vom a- corda. Mă refer la construirea si repararea trotuarelor, la repararea u- nor drumuri în zona periferică a orașului, la amenajarea de noi spatii verzi și extinderea celor existente".Petru Borza. Emanoil Camil și alti alegători au propus candidatei să acorde atenție unor probleme de interes general care așteaptă o rezolvare operativă, cerînd. printre altele. înființarea unor noi trasee pentru transportul în comun cu autobuzele. amplasarea unor . unități comerciale și de prestații în zona fabricii „Unio", modernizarea șoselei spre pădurea Noroieni etc.Si cu prilejul acestei întîlniri s-a manifestat din plin responsabilitatea civică a alegătorilor — hotărî- rea lor de a răspunde cu fapte chemărilor Manifestului Frontului Unității Socialiste, de a contribui cu toată capacitatea și energia lor la progresul continuu și înflorirea patriei noastre socialiste.

P. ION

Este un lucru unanim recunoscut că în ultimii ani s-au făcut progrese evidente în domeniul deservirii populației, acest sector a- daptîndu-se mai bine și răs- punzînd mai complex cerințelor. Numeroase servicii au fost considerabil simplificate și au fost create altele noi, cuprinzînd zone care, nu cu mult timp în urmă, erau neacoperite. Dar, în domeniul deservirii. pentru a-si putea împlini menirea sa firească, orice serviciu prestat în folosul cetățeanului. în ciuda rigorii principiilor lui de organizare, trebuie să se caracterizeze în mod obligatoriu și printr-un anume coeficient de elasticitate, care să facă posibilă prevenirea și înlăturarea eventualelor situații anormale, să asigure intervenția în funcție de cerințe și împrejurări.Foarte adesea, între factorii care impun o asemenea maleabilitate serviciilor aflate la dispoziția cetățeanului este, după cum se știe, urgența. Pentru că, într-adevăr, există numeroase situații cînd anumite solicitări nu pot fi rezolvate altfel decît printr-o maximă promptitudine și operativitate, în afara ritmului obișnuit, a termenelor, uneori destul de largi, în cadrul cărora se efectuează o comandă sau alta. Pentru a parcurge distanta de la expeditor la destinatar, o scrisoare simplă face pe drum două sau mai multe zile. Dar dacă ai nevoie să comunici mai rapid sau mai sigur ? Apelezi la serviciul de telegrame sau la telefon. In cîte alte sectoare ale deservirii i se o- feră însă cetățeanului posibilitatea unei asemenea opțiuni ? In cîte instituții și unități prestatoare de servicii activitatea este organizată în așa fel încît să te poți adresa cuiva care să aibă căderea de a interveni si rezolva imediat o situație urgentă ? Din păcate, cetățeanul se vede nevoit să constate că, din cauza ignorării criteriului urgentei. multp servicii se transformă în veritabile deservi ciî.In primăvara anului trecut — ne scriu locatarii Imobilului din strada Bravilor nr 11, sectorul 4 București — s-a spart o țeava îngropată într-un zid, la înălțimea etajului I al clădirii. A început să curgă

apa. Cel ce-au observat defecțiunea s-au adresat imediat I.A.L.-ului. Era un caz în care — la mintea oricui — trebuiau luate măsuri urgente pentru a opri cel puțin scurgerea apei. Cum a procedat I.A.L.-ul 7 Birocratic. A înregistrat cererea, a trimis — cînd i-a venit rîndul — un

sus, caloriferele au încetat să mai funcționeze. Afară era un ger de crăpau pietrele. Am sesizat administratoarea blocurilor, am intervenit la I.G.L.A C„ ară- tîndu-le că situația în care ne aflăm reclamă o intervenție rapidă. A trebuit să treacă mai bine de o săptă- mînă pînă cînd conducerea
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către populație 
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instalator, să verifice situația la fața locului și, după ce lucrarea a fost prinsă în plan, i s-a stabilit un termen care, bineînțeles, n-a fost respectat. Un caz similar ne este relatat și de Maria Bonicioli, din Galați, blocul 1-1 din cartierul Tiglina. „In ziua de 25 decembrie 1968 — ne scrie ea — în toate garsonierele de la etajul IV în

Anul acesta s-a dat în folosinjâ noua policlinica „Alexandru Sahia" din CapitalăFoto : M. Cioc

întreprinderii respective a fost convinsă să ia măsuri pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire. Ar fi absurd să pretindem unei întreprinderi care trebuie să execute reparații la zeci și sute de imobile să rezolve toate cererile într-un timp record. Cine nu înțelege că o anume eșalonare și planificare a lor este absolut necesară 7 Dar a trece o lucrare care reclamă maximă urgentă prin filiera greoaie a aprobărilor și e- șalonărilor este totuși prea mult".Tipice pentru sistemul defectuos de lucru al întreprinderilor care se ocupă de întreținerea fondului locativ, asemenea situații a- normale pot fi întîlnite și în alte compartimente ale deservirii, în ciuda faptului că adesea ele pun în evidență nu imposibilitatea găsirii unor modalități corespunzătoare de rezolvare ci, mai degrabă, incapacitatea Unora de a abandona practici rutiniere, devenite anacronice în raport cu însăși rațiunea de a fi a diferitelor activități și servicii prestate pentru populație. De cîte ori, atunci cînd ne adresăm unui atelier al cooperației meșteșugărești, so- licitînd efectuarea unei comenzi urgente, nu sîntem întîmpinați cu un refuz categoric 7 „Nu putem așa repede" sau, „nu ne ocupăm noi cu așa ceva" — sînt răspunsurile stereotipe, care ar vrea să-1 convingă pe cetățean că extrem de fireasca lui cerere ar fi cel puțin de domeniul fanteziei. „M-am adresat acum cîtva timp — ne relatează. în această ordine de idei, N. Marcu din București — unui atelier de mobilă si tapițerie de pe strada Bărăției, cu rugămintea de a-mi modifica două piese de mobilier masiv. Voiam ca lucrarea să fie executată cu maximum de urgentă și, bineînțeles, la domiciliu, pentru a nu mai transporta mobila de colo pînă colo. Mi s-a spus că nici una din dorințele mele nu poate fi îndeplinită

întrucît mobila trebuie adusă la atelier. Aceasta este, cică, „regula", din cauza căreia însă trebuie să te lași păgubaș. Or, tocmai aici este paradoxul : nu cerințele trebuie să se adapteze unor asemenea reguli, ci acestea cerințelor !“Neînțelegerea acestui postulat al deservirii are drept rezultat — așa cum remarcă mai multi cititori — o profilare îngustă și artificială. care lasă fără acoperire numeroase solicitări. „Intr-una din după-amie- zele trecute — ne scrie V. Nițuică din cartierul Drumul Taberei — mi-am găsit bucătăria aproape inundată. Se produsese o fisură într-un element de calorifer prin care tîșnea apă fiartă. Am dat telefon la serviciul de termoficare. Mi-au răspuns că el nu sînt obligati să facă asemenea reparații. Am plecat imediat la sectorul I.A.L., unde am fost îndrumat să găsesc eu, mai bine, vreun instalator particular, pentru că, altminteri, la ei. trebuie să fac o cerere, să aștept aprobarea și apoi programarea meseriașului. Altădată, m-am dus la un atelier de geamuri să-mi modifice o oglindă si să mi-o monteze pe un perete. Am fost sfătuit să-mi găsesc mai întîi pe cineva care să-mi facă găurile necesare în zidul de beton, pentru că un asemenea serviciu — ca și amenajarea unei galerii cu scripeți pentru perdele, a unor etajere da lemn pentru debara sau pivniță, șlefuirea unul mozaic. montarea unei broaște la ușă etc — nu intră în atribuțiile nimănui". E. Știrbu ne scrie că a făcut recent un schimb de locuință. în ziua mutării, trebuia să-și instaleze mașina de gătit. Pur și simplu n-a avut la cine să apeleze decît, tot așa. la un instalator găsit întîmplător pe stradă.Sînt oare toate acestea chestiuni atît de „minore" încît să nu merite nici un fel de atenție? Nu. După cum nu sînt nici greu de soluționat, dacă s-ar studia mai îndeaproape cerințele și dacă, bineînțeles, s-ar pune pretutindeni mai mult preț pe ceea ce, cu un cu- vînt, se cheamă inițiativă. Pentru că acest element se dovedește indispensabil chiar și în cazul unor servicii a căror organizare și-a dobîndit de mult o a- numită consacrare. „Expediția coletelor prin poștă sau prin C.F.R. este. în general, bine organizată — ne scrie M. Vintilă. Si aici se mai pot aduce însă unele îmbunătățiri. Zilele trecute, ca să mă refer la un exemplu concret, mi-a sosit în gara Basarab un pachet expediat din Cluj. Un lucrător de la serviciul „Mesagerii" s-a deplasat pînă la mine a- casă și mi-a lăsat avizul. Nu putea el oare să-mi a- <jucă — firește. în schimbul unei taxe .— și pachetul acasă 7 Putea, dacă pe actele de însoțire a mărfii, cu rubrici fixate de cine știe cîțl ani, exista și un mic locșor în care să se treacă și numărul de telefon al destinatarului. E un amănunt care poate ajuta, la efectuarea unui serviciu complet, cu o economie de timp și de efort." Tot la fel și-ar putea extinde aria de informare și mult discutatul serviciu 05 al telefoanelor.Concluzia este limpede : în orice sector al deservirii trebuie promovat un spirit de lucru bazat pe inițiativă, pe adoptarea unor soluții cît mai simple și mal avantajoase pentru cetățean. Pentru a se impune, orice inițiativă trebuie susținută însă și de o reclamă corespunzătoare, capabilă s-o scoată. încă de la început, din anonimat. Spre aceste două direcții trebuie să-și îndrepte deci atenția forurile care au în subordi- nea lor instituții și unități de deservire.
Dumitru TTRCOB

FAPTUL
DIVERS
Aviatori
in misiuneViața Aureliei Vizitiu, din comuna Grindu, (Ialomița), și a fiului său. nou născut, erau tn 
primejdie. Din cauza viscolului 
și a drumurilor troienite, nici 
un mijloc de transport nu putea pătrunde la ei pentru a-i 
duce, in timpul cel mai scurt, 
la spitalul din orașul apropiat. Atunci au intervenit elicopte- 
risții — echipajul comandat de 
locotenent colonel Nae Con
stantin (pilot secund căpitanul 
Victor Coșconel). La căderea nopții, pilotii au aterizat pe sta
dionul din mijlocul orașului Vr- 
ziceni. într-un adevărat nor de 
zăpadă. De aici, mama si fiul 
au fost transportați la spital. ■Si au ajuns in bune condiții și la timp.
Cu
de acasaNicolae. fost salariat al de geamuri din Scăeni,Stroefabricii ......a reușit să scoată ne noarta întreprinderii „Dorobanțul", din Ploiești, o sută de metri de stofă. Cum ? Pe vremea cînd lucra ca merceolog la fostul U.R.C.C. Vălenii de Munte, a sustras o notă de comandă și un ordin de serviciu. în alb. în vara anului trecut, i-a venit ideea să le valorifice. După cîteva intrări succesive în Interiorul fabricii (pentru tatonare) Stroe ajunge în depozit, alege marfa și cere să i se facă formele necesare pentru „livrare*. Deși nota de comandă purta o ștampilă vădit „alterată" (ordinul de serviciu nu o avea de loc !) conducerea întreprinderii și serviciul de vînzări aprobă livrarea fără să efectueze controlul tuturor actelor. Mai mult, i-au pus la dispoziție și doi salariat! pentru a-1 ajuta „să ducă" stofa pînă la autobuz. Epilogul ? Se deduce. Omul avea... stofă. Dar afacerea a fost descoperită, așa că din o sută de metri l-a ieșit, tocmai bine, un costum vărgat...
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(Urmare din pag. I)

Nenorocirea a pornit de la nn 
horn necurățat. Deși știa acest | 
lucru, proprietara a continuat 
să facă foc în sobă. Oxidul de I 
carbon emanat în casă producea 
deseori dureri de cap celor 4 I 
locatari. Intr-o dimineață, trei , 
dintre aceștia (Ion Rusu, Costică 
Andrei, tineri în pensiune, pre- | 
cum și Marla Elefteriu din Ga
lați, fiica proprietarei) nu s-au I 
mai trezit din somn. Intoxicația 
cu oxid de carbon lc-a răpus 
viața. Lucheria Elefteriu, pro

biprietara. a fost transportată 
stare gravă la spital.

Zootehnică

Noul port dunărean 
OrșovaMinisterul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a aprobat alocarea unor noi investiții pentru continuarea construcției viitorului port Orșova. Proiectarea, cît și execuția a- cestul obiectiv revin unităților specializate din țara noastră.Lucrările care se desfășoară în prezent șl cele care vor începe cuprind amenajarea unei platforme cu un front de acostare de 700 metri, a liniilor ferate și drumurilor de acces în lungime totală de circa 5 km, precum și instalații de dirijare a traficului naval, rutier și feroviar. Pe o lungime de o jumătate de kilometru se vor crea căile de rulare pentru macarale și alte utilaje destinate mecanizării operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor. In apropierea stației C.F.R. se va ridica o modernă gară fluvială, prevăzută cu toate dotațiile menite să asigure un confort ridicat. De asemenea, vor fi construite clădiri pentru serviciile de exploatare tehnică și comercială.

Planul de modernizare a rețelei drumurilor naționale din Dobrogea pe acest an, prevede modernizarea drumului național nr. 22 între Brăila și Macin, terminarea lucrărilor pe artera de legătură a aeroportului M. Ko- gălniceanu cu orașul Constanța, precum și transiormarea în autostradă a drumului național nr. 2 Vadul Oii-Constanța. De asemenea, vor începe lucrările de punere în folosință a autostrăzii D. N. nr. 33 Constanța- Mangalia.

Pînă la urmă, adică în cursul lunii iunie 1968. cozonacul „Tulnic" a primit „certificatul de omologare" locală cu o valabilitate de trei luni. Credeți că a doua zi a început fabricația lui 7 Nicidecum. Fără aprobarea procesului tehnologic și a normei interne de către direcția generală de resort din Ministerul Industriei Alimentare și a prețului de vînzare de către Ministerul Comerțului Interior tot nu se putea începe producția. In concluzie. cozonacul „Tulnic" a fost pregătit pentru o călătorie la București : s-a adăugat certificatul amintit dosarului cu documentația, s-a pus la cuptor o șarjă de „Tulnice" pentru ca specialiștii de la minister să poată face analiza organoleptică, iar un specialist din întreprindere și-a făcut urgent bagajul pentru a susține „cauza" cozonacului în fața specialiștilor din Direcția generală de resort. Dar pe drum cozonacul s-a răcit, iar primirea ce i s-a făcut a fost și ea, tot rece. Astfel, s-a constatat că un produs oarecum asemănător s-a mai omologat într-un județ. S-au luat deci rețetele, s-au comparat, au fost a- duse la un numitor comun pentru ca, doamne ferește, să nu difere. între timp certificatul de omologare locală a expirat și a trebuit să se ceară o prelungire. în ianuarie 1969 întreprinderea a primit. în sfîr- șit. aprobările necesare de la minister.Nu s-ar putea simplifica avizarea acestei categorii 
de produse ? întreprinde
rile producătoare propun 
ca sortimentele pentru pia

ța locală, pentru producția

cărora se cade de acord cu 
organele comerciale locale, 
să nu mai necesite avizul 
ministerului.Dar dacă un produs des- tinat consumului într-o zonă restrînsă are de în- tîmpinat atîtea greutăți, care este situația celor destinate desfacerii în întreaga țară? O primă remarcă : documentația este și mai bogată. Celor 6 piese necesare unui produs cu specific local li se mai a- daugă : 7. calculul de nor-

— „Se fac mai întîi probele de calitate, adică se pune în aplicare rețeta întreprinderii, iar produsele rezultate se gustă. Apoi, întreprinderea trebuie să efectueze o serie de probe, la nivel semiindustrial pentru determinarea normelor de consum care intră în structura prețului de cost. Paralel se fac analizele de laborator în vederea elaborării normei de calitate a produsului. Documentația astfel verifi-

proiectul de ambalaj. Din nou se ia produsul șl 6 exemplare din documentație și se trimit serviciului standarde și omologare din direcția generală de resort a M.C.I. Urmează o nouă verificare, se convoacă o nouă ședință de omologare, de astă dată la Ministerul Comerțului Interior unde se decide dacă produsul obține sau nu certificatul de omologare. Se pune apoi problema ambalajului: macheta este supusă aprobă-

ce trebuie îndeplinite de fiecare dată este, desigur, impresionantă. E aproape de mirare totuși că sînt produse care izbutesc să răzbată prin acest labirint. Chiar și interlocutoarea noastră recunoaște că omo
logarea este nn obstacol 
încă greu de trecut în fața 
produselor noi. După cum ne mărturisea directorul unei întreprinderi „mai repede se construiește o fabrică de panificație decît se aprobă un produs nou".

Noile produse trec greu 
prin labirintul avizărilor

mare a muncii și 8, coman
dă către direcția generală 
de aprovizionare și desfacere a M.I.A., secția creație, pentru modelul de ambalaj imprimat, aceasta fiind singura secție autorizată să elaboreze astfel de ambalaje. în 1963, indiscutabil nu pentru simplificarea lucrurilor, s-a cerut ca și la aceste produse să se obțină avizul comisiei locale de omologare. Asemenea dosare voluminoase, împreună cu mostrele produsului și cu un inginer sau chiar mai multi din fabrică iau drumul ministerului. Ce se întîmplă cu propunerea noului produs în minister ne explică tovarășa Valeria Bejenaru din direcția generală de resort.

cată, punct cu punct, se trimite : în 6 exemplare, alăturîndu-se produsul respectiv, la D.G.A D. din M.I.A., un exemplar la Ministerul Sănătății, un exemplar la direcția prețuri, din M.C.I. Se așteaptă ca D.G.A.D. să stabilească data omologării, care se face în cadrul unei comisii. Se examinează actele, se gustă produsul și de multe ori se fac observații care necesită refacerea documentației. După ce documentația este din nou pusă la punct se trimite norma internă direcției tehnice din ministerul nostru pentru a o înregistra și a-i da un număr și se cere serviciului de creație din D.G.A.D. să execute

rii ministrului adjunct care tutelează direcția generală respectivă din M.I.A. și se lansează prima comandă de ambalaje. Dacă între timp „mostrele" s-au consumat se coc altele și se trimit, cu cîte un exemplar din documentația respectivă, la : direcția prețuri din M.C.I., direcția plan, financiar, preturi din M.I.A. și la Ministerul Finanțelor pentru a se obține avizul fiecăruia dintre aceste foruri. Abia a- tunci i se va comunica întreprinderii că se poate ocupa de producția sortimentului propus".Simpla înșiruire a forurilor, comisiilor, serviciilor care sînt chemate să-și dea avizul, a formalităților

Poate fi în aceste cuvinte un procent apreciabil de exagerare, dar nimeni nu poate nega și prezența unei bune doze de adevăr.După cum era de așteptat acest sistem complicat, întortocheat are consecințe negative asupra îmbogățirii sortimentului produselor a- limentare. „Avem în producție circa 50 de sortimente, dar toate sînt variațiuni pe teme vechi. Un produs realmente nou nu a- vem — ne mărturisea tovarășul ing. Ion Tomoiag, directorul Combinatului de morărit și panificație din Cluj. în ultimii doi ani nu s-au produs noutăți și aceasta nu din lipsa ideilor sau a posibilităților materiale.

Cîteva tentative am făcut totuși. In 1968 am prezentat spre omologare 12 produse — 6 pe plan local și 6 la minister. Dintre acestea, pînă în prezent s-au aprobat 3 și s-au respins 2 din prima categorie. Cît despre celelalte, a căror documentație am trimis-o în martie 1968 și pe care am refăcut-o în două rînduri, la cererea ministerului, avem în cel mai bun caz răspunsuri evazive. Deși e vorba de sortimente a căror asimilare ne-a fost propusă chiar de minister. Gama actuală a produselor de panificație ar putea fi lărgită cu sortimente care ar fi bine primite de publicul consumator : produse dietetice pentru copii, produse pentru diabetici, fulgi de ovăz, produse expandate din porumb și cîte altele. Ne sperie însă labirintul omologării, pierderea de timp și de bani pe care o presupune omologarea unui nou produs. Aceasta este, după opinia mea, cauza principală a rarității noului în ramura noastră industrială".Reflectînd asupra celor consemnate sîntem îndreptățiți să formulăm cîteva întrebări: Nu este oare
posibil ca toți acești factori 
competent! de al căror aviz 
depinde omologarea să se 
întrunească o singură dată 
și în jurul aceleiași mese 7 
Nu ar fi mai logic șl mai 
economicos ca membrii co
misiei de omologare să se 
deplaseze la fața locului. în 
întreprindere și să exami
neze condițiile concrete în 
care urmează să se produ
că cozonacul sau covrigul 
propus, în Ioc ca brutarii 
șl produsele lor să facă na
veta, solitari sau în ade
vărate delegații, între fa
brică și minister 7

Anul trecut la cooperativa a- gricolă Tibănești, din județul Iași, au murit animale în valoare de 269 000 lei. Este vorba de 65 viței. 130 purcei. în plus 36 vaci (intoxicate). Membrii consiliului de conducere cooperativei agricole susțin că mortalitățile sînt pricinuite de „niște molime* de care n-au cum să scape. Oare așa să fie ? Iată ce a constatat o brigadă organizată la nivel județean: animalele mor din cauza proastei îngrijiri și lipsei de hrană. Dar constatările au rămas pe hîrtie. La cooperativa agricolă de producție Tibănești pier si acum animale din cauza unei furajări necorespunzătoare. Cocenii, deși sînt foarte putini, se dau întregi la vite. în timp ce tocătoarea stă nefolosită. Grajdurile stau fără geamuri; purceii sînt căleați în picioare de caii care deservesc sectorul zootehnic, și care sînt adăpostiți în... maternitatea de scroafe. S-ar părea că această cooperativă agricolă are și un plan de... mortalități, pe care tine morțiș să-l îndeplinească lună de lună.
Mici
neglijențe.

al

Uneori, neglijențe san neaten
ții mici — considerate fără Im
portanță — au consecințe neaș
teptate. Ca în cazul în eare vi-l 
relatăm. Andrei Ion, conducător 
auto, a plecat cu autocamionul 
nr. 27-B-3 238, proprietatea co
operativei agricole din comuna 
Viișoara (Teleorman), să aducă 
benzină de la Zimnicca. Nu a- 
vea instalația necesară (pentru 
protecție) la toba de eșapament. 
La întoarcere, butoaiele de ben
zină, neavînd garnituri la bu- 
șoane, au început să curgă. 
Benzina, alungind la eșapa
ment, a luat foc. Incendiul a 
distrus 1 300 de litri de benzină 
și mașina. Prejudiciul este 
evaluat Ia zeci de mii de Iei. 
Cine plătește 7 Punem această 
întrebare (chiar) cu riscul de a 
turna gaz peste foc !.„

cu i. 
„Scînîeii'

doRubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților



RĂSPUNDEREi

>WSZrZZ//ZZZZ//Z////ZZZZZ//ZZZZ////ZZZ///Z//Z/Z///ZZ/ZZZ0P

DE BUNI GOSPODARI
«KTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZt

Adunărilo generale care 
au loc, în aceste zile. în cooperativele agricole dezbat pe larg rezultatele economice și financiare obținute în anul trecut și a- probă planul de producție 
pe 1969. în cadrul adunărilor generale, analizînd temeinic rezultatele obținute In anul trecut, membrii cooperativelor agricole reliefează atît metodele bune care au asigurat recolte sporite, cauzele producțiilor mici, cît și ce trebuie întreprins în vederea înlăturării neajunsurilor care «-au manifestat.

în adunarea generală a cooperatorilor din comuna 
Crovu, județul Dîmbovița, 
«-a subliniat că organiza
rea temeinică a muncii pe „brigăzi și echipe a permis efectuarea la timp a lucrărilor agricole ceea ce a asigurat, chiar și în condițiile naturale mai puțin prielnice din anul trecut, obținerea unor recolte mari, în 1968 s-au realizat, în medie la hectar, 3 139 kg grîu șl 3 504 kg porumb. Pentru rezultatele în cultura griului, cooperatorii din Crovu au primit diploma și drapelul de unitate frunta
șă pe județ. în bilanțul economic al cooperativei pe •nul care a-a încheiat sînt consemnate venituri de 
peste două milioane de lei, din caro mai mult de 1700 000 lei provin din cultura plantelor de cîmp. în darea de seamă, prezentată de președintele Nico- 
lae Ioniță, au fost făcute și unele calcule economice deosebit de edificatoare. Pentru cultivarea unui 
hectar de grîu s-au chel
tuit 2006 lei și s-a obținut un venit de 4607 lei. Asemenea calcule, mergînd pînă la valoarea cu care 
se produc legumele ca și produsele zootehnice, au caracterizat analiza care s-a făcut cu prilejul adunării generale.însușindu-șl aprecierile făcute la recenta Plenară a Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Producție, potrivit cărora rezultatele obținute în ce privește nivelul producțiilor sînt sub posibilități, nu corespund bazei tehnlco-materiale create de «tat, cooperatorii din Cro
vu au arătat în cuvîntul 
lor ce trebuie întreprins 
pentru a se obține producții mai bune. Pomindu-se 
de la constatarea că există diferente mari între nivelul recoltelor obținute pe brigăzi și pe echipe, s-a subliniat necesitatea aplicării Întregului complex de mă
suri agrotehnice șl obligativitatea cooperatorilor de 
a participa la executarea tuturor lucrărilor. Va- 
slie Stancu, a cărui brigadă a obținut, anul trecut, de pe 82 ha o producție de peste 4000 kg da 
porumb boabe, a reamin
tit consiliului de condu
cere obligația de a lua mă
suri pentru creșterea suprafeței irigate și asigurarea tuturor condițiilor materiale pentru buna desfășurare a procesului de producție. In scopul stimulării cooperatorilor să participe 
la efectuarea lucrărilor a- grlcole atunci cînd este necesar, s-a făcut propunerea 
să nu se acorde retribuție suplimentară celor care nu au muncit efectiv la întreți
nerea culturilor. Cooperatorii Niculina Vlad, Ma
rin Mirică, Alexandru 
Mircea și alți vorbitori au accentuat necesitatea de a folosi rațional zilele muncă, de a se aplica întregul complex de măsuri agrozootehnice, pentru ca rezultatele să situeze și în •cest an cooperativa Crovu pe primele locuri în întrecerea cu celelalte unități cooperatiste din județ.51 membrii cooperativei agricole din comuna Schitu Dues, județul Iași, au supus unei analize temeinice rezultatele din anul trecut și au propus măsuri eficiente ca în 1969 să se obțină recolte mai bune. Față de anii precedent! cînd Culturile erau năpădite de buruieni. Iar recoltatul în- tlrzia mult, realizările din anul trecut au fost mai bune, obținîndu-se în medie la hectar. 2 435 kg porumb. 22 000 kg cartofi. 1425 kg floarea-soarelui. Așa cum s-a subliniat în darea de seamă, asemenea recolte, deși mai mari decît cele înscrise în planul de producție, nu sînt încă pe măsura posibilităților.„Este adevărat că au fost făcute lucruri bune în ce privește organizarea muncii în cooperativa noastră, iar recoltele mai mari față de ceilalți ani contribuie la sporirea veniturilor cooperatorilor — a spus In •dunăre cooperatorul Nico- 
tee Zaharia. Dar, ca să ob-

ținem producții și mai bune, trebuie să acordăm o mai mare atenție calității lucrărilor, iar consiliul de conducere să nu mai admită executarea lor cu întîrziere. Sînt foarte bune măsurile preconizate de Uniunea Națională în ce privește organizarea muncii și obligativitatea cooperatorilor de a participa la toate lucrările cerute de agrotehnica diferitelor culturi". La această părere s-au alăturat și alți cooperatori ca Mihai Ro
manic, Dumitru Turoanu. 
Die Parască, Aneta Olaru etc. Ei au cerut consiliului de conducere să ia măsuri care să asigure participarea activă la muncă a fiecărui cooperator, să fie grăbite pregătirile pentru campania de primăvară etc în legătură cu folosirea rațională a pămîntului, vorbitorii au făcut propunerea de a se începe o acțiune pe brigăzi pentru scoaterea cioatelor și tă-
ADUNĂRILE

GENERALE ALE

COOPERATIVELOR

AGRICOLE

derea mărăciriișurilor răzlețe existente' în tarlale, în acest fel se pot cîștiga circa 15 ha teren arabil. Propunerea a și fost trecută în planul de măsuri.Deși la cooperativa agricolă din Sîntandrei, județul Bihor, s-au obținut, în medie la hectar, 2 300 kg grîu și aproape 3 000 kg porumb, adunarea generală a apreciat că rezultatele din anul trecut sînt cu mult sub posibilități, indicatorii din planul de producție ne- fiind îndepliniți, valoarea zilei muncă ridieîndu-se la numai 19,50 lei. în darea de seamă consiliul de conducere a încercat să invoce condițiile naturale nefavorabile : seceta, grindina și alte calamități naturale care ar fi diminuat nivelul recoltelor. In discuțiile lor, cooperatorii au subliniat netemeinicia acestor afirmații, arătînd că recoltele mici, sub posibilități, se da- toresc neexecutării la timp a lucrărilor agricole, situație determinată, la rîndul ei, de defecțiunile care au existat în activitatea consiliului de conducere, a brigadierilor și celor doi specialiști ai cooperativei. Dintre cei care au luat cuvîn- tul în adunarea generală, cooperatorii Gheorghe La- țiu, loan Gherlac, Vasile Vereș și alții au arătat neajunsurile în activitatea consiliului de conducere, au criticat pe cei care nu-si sarcinile de

terioară, disciplina în producție. de a face ca în- tr-adevăr toți cooperatorii să participe efectiv la realizarea lucrărilor. In adunările generale care au avut loc în cooperativele amintite au fost stabilite unele măsuri privind îmbunătățirea muncii. La cooperativa agricolă Schitu Duca, de exemplu, la propunerea cooperatorilor au fost prevăzute unele măsuri organizatorice. întrucît în acest an intră pe rod livada de 40 ha. iar la vița de vie trebuie făcute lucrări încă din primele zile ale primăverii s-a hotărît reorganizarea brigăzilor și echipelor. Unele lucruri bune în această direcție au fost făcute și la cooperativa agricolă din Crovu.Nu se poate spune că la Sîntandrei, adunarea generală nu a ajuns la stabilirea unor măsuri bune în ce privește dezvoltarea producției. Insă s-a criticat faptul că în materialele prezentate nu s-a ținut cont, în suficientă măsură, de conținutul documentelor plenarei Uniunii naționale. A rămas sub semnul întrebării, de exemplu, de ce cheltuielile generale pentru administrație și conducere cresc, fată de 1968, cu aproape 145 000 lei și de ce la aceeași suprafață arabilă ca cea din 1968 se planifică în plus circa 10 000 zile muncă pe cooperativă, chiar dacă structura culturilor se schimbă. De asemenea, 10 la sută din totalul zilelor muncă planificate pe 1969 sînt atribuite celor 57 de posturi administrative, ceea ce este exagerat de mult. Reiese că uniunea județeană nu și-a făcut pe deplin datoria în ce privește îndrumarea și sprijinirea consiliului de conducere în stabilirea celor mai eficiente măsuri.Adunările generale care au loc în aceste zile în operativele agricole trebui sprijinite maî deaproape de uniunileoperatiste și direcțiile agricole pentru ca în fiecare cooperativă să se dezbată temeinic toate problemele activității economice-orga- nizatorice și să se adopte cele mai eficiente măsuri care să asigure progresul rapid al cooperativei.

covor în- co-

I. PIT1CU
M. CORCACI 
I. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

Acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, inițiată de partid, a stimulat puternic, în diferite întreprinderi, spiritul de inovație, de promovare a metodelor noi de organizare și conducere a producției, ca principală cale de valorificare deplină a potențialului tehnic și uman de care ele dispun. Sporirea producției de echipament energetic la uzina „Electroputere"- Craiova, de utilaje pentru industria minieră la „Independența“-Sibiu, de nave la Șantierul naval Galați — ca să ' -va an de se perioare a locurilor de muncă, creșterii gradului de mecanizare.Investigații făcute recent în prinderi din Capitală și din ne-au permis să desprindem ____existenta unor tendințe contradictorii în această importantă acțiune economică. Interesului sporit pentru aplicarea unor soluții tehnice și organizatorice eficace i se opune, pe a- locuri, mentalitatea rutinieră a unor cadre de conducere, care se lasă greu convinse de oportunitatea unei intervenții hotărîte și imediate în formele de organizare a producției și a muncii, nu creează premisele materiale propice acestui scop, ignorînd concluziile de mare valoare economică desprinse din studiile efectuate pînă acum sau în curs de elaborare.Ne propunem să relevăm mai întîi cîteva aspecte se ridică în domeniu la întreprinderea de foraj- Ploiești, al cărei colectiv a înregistrat realizări dintre cele mai bune printre unitățile din ramura industriei petrolului, atît anul trecut cît și în prima lună din acest an. în 1968, depășirea volumului lucrărilor cu 1 669 beneficii suplimentare de 2,5 milioane lei ; în ianuarie 1969 : 1 256 metri forați peste prevederi, obținerea unor viteze de lucru superioare planului. Directorul întreprinderii, ing. Nicolae Popescu, preciza : „In secțiile noastre s-au luat multe măsuri bune pe linia organizării superioare a producției. Spre exemplu, s-a introdus și generalizat montajul instalațiilor de foraj pe fundații din beton prefabricate, au fost / inițiate acțiuni pentru utilizarea maî eficientă a forței de muncă și ridicarea calificării oamenilor".Sînt însă fapte care atestă- că activitatea colectivului întreprinderii de foraj Ploiești ar fi dat rezultate mai fructuoase dacă s-ar fi perseverat în aplicarea unui număr mai mare din măsurile și soluțiile stabilite pe baza studiilor de organizare științifică a producției.— Consider — ne spunea tov. Vasile Voicu, inginer șef adjunct al întreprinderii — că pentru a se asigura o eficientă certă măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii, important este să se pornească de la crearea condițiilor prielnice creșterii vitezelor de avansare. a metrajului realizat cu o instalație în cursul unui an si scăderii prețului de cost pe metru forat, indicatori ce caracterizează în cel mai înalt grad eficienta muncii unităților de foraj. Ce folos că dispunem de instalații de lucru cu o înaltă tehnicitate, fabricate în țară, dacă ne lipsesc dispozitivele mecanice si

dăm numai cîteva exemple — se obține în mare măsură în acest pe seama perfecționării fluxurilor fabricație, programării judicioa- a producției; organizării su-Intre- țară totuși

aparatura de măsură și control a- decvată unei munci de înalt ment 7Observația este Judicioasă, cesta nu este singurul factor termină, de exemplu, ca instalațiile întreprinderii, ca și ale altor unități similare, să realizeze în medie în- tr-un an doar 6 000—7 000 metri forați — de cîteva ori mai puțin față de nivelurile atinse în țări cu industrie petroliferă avansată. Folosirea integrală a fiecărei ore disponibile din timpul de lucru al brigăzilor de sondori și instalațiilor va trebui să facă, de aceea, obiectul unor studii și măsuri tehnice și organizatorice eficace. în acest scop, se cere intervenit încă de la montajul instalațiilor, prin extinderea programării științifice a lucrărilor, continuînd cu aplicarea unor regimuri optime de foraj și cu o maximă exigență . pentru evitarea accidentelor tehnice, complicațiilor, opririlor organizatori-

randa-dar a- ce de-

ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

Aplicarea
ce acest

in practica 
a studiilor
elaborate

metrl forați, față de plan ce. a căror pondere se menține la un nivel ridicat.Să vedem cum se prezintă lucrurile — din punctul de vedere al perseverenței și eficacității acțiunii de organizare rațională a producției și a muncii — într-o altă întreprindere : uzina „Autobuzul" din Capitală. Această confruntare nu este întîmplătoare. în contrast cu si-
ancheta economică

tuația economică în general bună a întreprinderii din Ploiești, uzina „Autobuzul" se află în prezent — și s-a aflat și anul trecut — într-o poziție de neinvidiat, cu mari restanțe în îndeplinirea prevederilor de plan. Din anul trecut, bunăoară, a rămas nerealizată o producție globală de 44,6 milioane lei ; nu a fost realizată, în 1968, nici sarcina de creștere a productivității muncii, iar prețul de cost al producției marfă a fost depășit cu peste 6,6 milioane lei.Solicitîndu-1 să ne spună în ce domeniu acțiunea de organizare superioară a producției și a muncii va trebui să se facă mai mult simțită în acest an. pentru înlăturarea deficiențelor și punerea în valoare a rezervelor producției, directorul general al uzinei, ing. Gheorghe Rădoi, ne-a răspuns : „Avem un plan concret de acțiune în acest sens, cu cîteva zeci de teme de studiu. Cred

că ele nu vor rezolva însă necazurile noastre, deoarece capacitatea uzinei este suprasolicitată, iar pe linia dotării tehnice a secțiilor sînt multe de făcut".Fără a subestima dificultățile nice în care se zbate colectivul nei, se cuvine precizat că dintre aceste dificultăți conducerea întreprinderii și le-a creat singură. Răsfoind planul de acțiune amintit de directorul general, se observă că numeroase studii de perfecționare a organizării producției și a muncii — îmbunătățirea transportului intern, a amplasării depozitelor, raționalizarea unor fluxuri de fabricație în secții ș. a. — sînt reluate anul acesta. întrucît anul trecut nu au fost duse la capăt, ori au fost abandonate pe parcurs.în biroul grupei de organizare științifică a producției, un panou demonstrează sugestiv avantajele organizării asamblării generale pe flux cu ritm reglementat a autoutilitarelor TV 41—51. So- _____ lutiile preconizate,in urma unui studiu elaborat cu multe luni în urmă. nu se regăsesc însă aplicate în secția montaj final. Cu atît mai de înțeles apare ceasta situație cît pregătirile cesare s-au încheiat de mult timp: s-au delimitat strict operațiile cesiunea rească, de lucru, terminat ritmul sare al transportorului. Echipele lucrează în continuare dezorganizat, fără să zeze și doneze feritele fluxul Din la unele autoutilitare de pe flux pot fi văzuți zece oameni care instalează diversele echipamente și aparate, încurcîndu-se unul pe altul in muncă. în timp ce 
tjosansl la alte autovehicule nu lucrează nimeni. De ce nu s-au introdus soluțiile preconizate ? — îl întrebăm pe ing. Petre Dominian, din grupa de organizare științifică a producției.— Pentru că cei din secție nu s-au convins încă de utilitatea lor si nu se străduie să le urmeze.Motivul este prea străveziu ca să reziste și trădează indiferenta unora din membrii comitetului de direcție fată de ideile organizatorice novatoare ale specialiștilor uzinei, față de însăși acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Cum se poate altfel explica faptul că, multe luni la rînd, grupa de organizare a fost practic dizolvată, membrii săi primind cu totul alte însărcinări 7 Procedînd astfel, conducerea uzinei s-a lipsit de o pîrghie sigură pentru îmbunătățirea muncii în secțiile de fabricație.Așezarea pe baze superioare a organizării producției și a muncii constituie o chestiune esențială pentru unitățile noastre industriale, pentru succesul realizării sarcinilor de plan în acest al patrulea an al cincinalului. Ea este impusă de necesitatea ridicării continue a producției și productivității muncii, a obținerii unor rezultate economice superioare, prin valorificarea posibilităților și rezervelor existente în fiecare întreprindere. Tocmai de aceea, carențe de felul celor amintite mal sus se cer eliminate operativ, fructi- fieîndu-se mai bine fluxul de idei, sugestii și măsuri născut în această importantă acțiune economică.

Ing. Nicolaa PANTILIE

maiteh- _ uzi- multe
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Noțiunea de perfor
mantă ne duce cu gîn- 
dul la sport sau la al
te activități. acolo 
unde rezultatele depășesc o anume me
die. Dar tot perfor
manțe sînt și produc
țiile de 24 kg lină fi
nă obținute de la 
un berbec Merinos la o 
singură tundere, sau un „izvoraș" de 40 li
tri lapte pe zi, atît 
cît au ajuns să dea 
unele vaci. în zoo
tehnie aceste animale 
sînt. în mod curent, 
denumite elită. Va
loarea lor se ampli
fică de mii de ori dacă însușirile sînt transmise la urmași.

Este motivația econo
mică a hotărîrii lua
te de Consiliul Su
perior al Agriculturii 
de a înființa ferme de 
elită la taurine. în 
cele mai bune unități 
agricole de stat. 
Cinstea de a produce elite a revenit-,' prin
tre altele, fermelor de 
vaci de la Hărman, 
Prejmer și Criț-Bra- 
sov, Bulgăruș, Varias 
și Pădureni-Timisoa- 
ra și altora. Sînt numai cîteva din unită
țile învestite cu ma~. 
rea răspundere de a 
obține reproducătorii 
necesari ameliorării 
raselor de taurine din 
întreaga tară.

® Realitate fardată
în urma unui con

trol efectuat de o e- 
chipă a Direcției te
ritoriale de control și 
revizie Deva la între
prinderea „Refracta
ra" din Alba Iulia, 
s-a descoperit că frele realizărilor 
ultimul trimestru 
anul trecut au 
într-o bună măsură 
„ajustate". Care au 
fost „soluțiile salva
toare" folosite pentru 
fardarea realității? La 
28 decembrie s-a în
cheiat un proces 
verbal de custodie 
prin care beneficia
rul. Combinatul side
rurgic Hunedoara, re
cepționează și acceptă plata a 128 tone 
cărămizi RCA 75 în valoare de aproapeun 
milion lei. în realita
te, la acea dată „Re
fractara" nu avea în 
stoc decît 41 tone din sortimentul res-

ci
ne 

din 
fost

pectiv. La fel s-au lă
sat „păcăliți" cu pielea ursului din pădure Combinatul siae- 
rurgic Galați și Fabrica de produse refrac
tare Pleașa. Totodată, 
s-a constatat că în producția globală ra
portată au fost înscri
se din greșeală 260 tone cărămizi refrac
tare deteriorate, alte 
deșeuri. precum si 
consumuri sporite pentru reparațiile ca
pitale. Dar „eroarea" 
nu s-a repetat cînd a 
fost vorba să se in
cludă în plusurile 
Economia 
nu poate 
fel de acte reproba- 

umflare a 
privind 

anumitor 
plan, iar 
comit se

realizări și 
de inventar, 

națională 
admite ast-

bile de 
procentelor 
realizarea 
indicatori 
cei care 
cuvine să 
rios la răspundere.

de 
le
fie trași se-

îndeplinesc producție.„Am fost cooperatorii a spus brigadierul zootehnist loan Oșvad. Ei n-au condiții mai bune decît noi. Dar rezultatele mult mai bune, cest an să învățăm mult din experiența cinilor, a cooperativelor fruntașe, să procedăm ca bunii gospodari și să asigurăm producții mari".Adunarea generală a apreciat că, în anul 1969, există condiții de a spori substanțial producția în toate sectoarele. Pe măsură ce va crește răspunderea și interesul fiecărui cooperator fată de soarta producției, vor spori concomitent producția, averea obștească și veniturile. Cooperatorii s-au angajat să depășească cu 100— 300 kg producțiile medii planificate în acest an la grîu, porumb, sfecla de zahăr, legume etc. Adunarea generală a atras însă atenția consiliului de conducere că va trebui să se ocupe mai mult de organizarea producției șl a muncii în cooperativă.Creșterea, în continuare, a producțiilor în cooperativele agricole este legată nemijlocit de organizarea temeinică a lucrului și aplicarea corectă a principiului retribuției după cantitatea și calitatea muncii e- fectuată de fiecare cooperator. In plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de producție s-a subliniat că trebuie luate măsuri pentru a se întări ordinea in-

de curînd la din Diosig,
sînt a- mai ve

nalizei, și la obiectivele Ministerului Energiei Electrice ; reducerea volumului de construcții și instalații totalizează circa 590 de milioane lei.Pe lingă efectele economice practice ce le-a avut , recenta acțiune a pus net în evidență cîteva grupe de cauze care au determinat și, din păcate, mai mențin o pondere ridicată a construcțiilor în ansamblul cheltuielilor de investiții. Se cuvine menționat, înainte de toate, că. încă prin 
temele de proiectare tehnologice, au 
fost puse construcțiilor condiții exa
gerate ce nu au reflectat întotdeauna 
necesitățile reale de funcționalitate, cum ar fi : suprafețe și înălțimi prea mari pentru clădiri, deschideri largi între stîlpi și mijloace grele de transport interior, încărcări excesive pentru calculul elementelor de rezistentă, condiții pretențioase pentru lucrările de instalații și finisaje. Tendința de exagerare a fost vizibilă, de exemplu, în cazul noii filaturi de la Oltenița ; prin îmbunătățirea unor soluții constructive și de instalații, prin micșorarea gabaritelor construcției, s-a obținut o reducere a costului investiției de circa 30 de milioane lei.S-a ajuns la umflarea volumului de construcții și din cauză că, de multe ori, la amplasarea unor noi unități industriale a lipsit detaliul 
dc sistematizare a zonelor Indus
triale, elaborat din timp și la un 
nivel tehnic corespunzător, care să permită realizarea în suficientă măsură a cooperării între industrii, prin construirea și folosirea în comun a dotărilor și utilităților, cum ar fi: centrale termice, rețele pentru transportul energiei, de alimentare cu apă și canalizare, căi de comunicație, dotări social-culturale etc.Ponderea construcțiilor s-a menținut pînă acum ridicată șl datorită faptului că la amplasarea obiectivelor industriale nu s-a ținut seama în toate cazurile de volumul și costul părții de construcții și de rețele, a- legîndu-se amplasamente pe terenuri defavorabile, cu lucrări costisitoare pentru fundații, terasamente și ra-

cordurl de alimentare cu apă, canalizare, energie, căi ferate etc. Si. fără pretenția de a epuiza capitolul cauze, aș mai aminti că tendința nejustificată a unor beneficiari și proiectanți de a adopta în proiecte soluții ce utilizează elemente de construcții metalice, în loc de elemente prefabricate din beton armat.Se naște fireasca întrebare : ce măsuri trebuie luate în continuare pentru ca în acest an să facem o cotitură radicală în reducerea ponderii cheltuielilor pentru construcții în valoarea fiecărei investiții 7Socotesc că pe primul plan al preocupărilor proiectanților și titularilor de investiții trebuie să rămînă 
pregătirea meticuloasă a procesului 
de proiectare și renunțarea hotărîtă 
și definitivă la ideea deschiderii șan
tierelor fără a fi încheiate toate stu
diile prealabile. Elaborarea mai multor variante de amplasament, de soluții tehnico-constructive și compararea lor economică cu cele mai bune realizări cunoscute în țară și străinătate s-a dovedit, acolo unde a fost folosită, o metodă de lucru aptă să asigure un înalt grad de eficiență cheltuirii fondurilor de investiții. Munca „în asalt" și începerea lucrărilor fără studii temeinic analizate în prealabil trebuie să devină realmente o excepție, limitîndu-se numai la acele cazuri în care forțarea ritmului realizării investiției (pregătire, proiectare, execuție) poate duce în mod obiectiv la obținerea unor importante avantaje economice.In această etapă hotărîtoare pentru sporirea eficientei economice a investițiilor, cu acută importantă se pune problema reconsiderării poziției proiectantului. a colectivului de concepție în ansamblul lui. Nicî o măsură de control sau verificare nu poate si nu trebuie să înlocuiască procesul de gîndire creatoare în slujba ideii de economicitate, de maximă eficiență economică. Aplicarea cu consecvență 
și simț de răspundere a directivelor 
tehnice de proiectare reprezintă ele
mentul hotărîtor pentru traducerea 
în fapt a indicațiilor date de condu
cerea pa-»i->-'~« *-----*-•- • ■cațiile r

tul construcțiilor șl instalațiilor ce apar cu ocazia stabilirii amplasamentelor noilor obiective industriale, precum și condițiile puse construcțiilor și instalațiilor prin temele tehnologice trebuie să devină obligatoriu subiectul unor analize aprofundate în cadrul consiliilor tehnico- științifice ale ministerelor. In acest scop apare utilă atragerea în cadrul consiliilor tehnico-științifice a cadrelor de constructori și arhitecți cu înaltă calificare și experiență. In e- gală măsură, este necesară întărirea controlului asupra calității proiectelor și îmbunătățirea activității de elaborare a detaliilor de sistematizare pentru zonele industriale.Toate aceste măsuri socotesc că trebuie completate cu elaborarea u- nor acte normative departamentale care să creeze cadrul unei proiectări controlate, urmînd a se norma : gradul de ocupare și de construire a'terenului din incintele industriale, tipurile de obiecte care pot și trebuie să fie comasate, suprafețele și gabaritele aferente diferitelor tipuri de linii tehnologice, duratele de depozitare care determină suprafețele și volumele depozitelor, tipurile de utilaje și instalații care ar putea fi amplasate în aer liber etc.
O deosebită important* pentru gă

sirea unui instrument de evidență, 
urmărire și control are stabilirea 
unor indicatori calitativi de natură 
constructivă. In vederea stabilirii în mod obiectiv a volumului de construcții minim necesar în cazul unul ansamblu industrial, pentru reflectarea cît mai fidelă a calității soluțiilor tehnico-constructive , și de arhitectură dată părții de construcții, sînt necesari indicatori analitici care să fie diferențiați pe categorii de investiții cu profil similar ca produs sau gen de fabricație, pîine. de conserve, de tice) și care să exprime trucțiilor și instalațiilor unitatea de produs. Deci. în afara 
indicatorului de „investiție specifică", 
ar trebui introdus un nou indicator 
care ar putea fi dennmlt „construc
ția specifică" și care s-ar exprima, J.._» ... ... cost COnSțrUCț|C pg unj_

>dua.

(fabrici de fibre sinte- costul cons- raportat la

Pentru stabilirea unor indicatori Intr-adevăr științifici, bine fundamentați, important este ca institutele de proiectare să aibă în vedere la calcularea lor atît indicatorii investițiilor celor mai economice realizate în ultimii 5—10 ani, cît și, mai ales, sarcinile de reducere a ponderii construcțiilor trasate de conducerea de partid și de stat In felul acesta, cu ocazia aprobării investițiilor șl a indicatorilor tehnici și economici care caracterizează eficiența lor economică, s-ar aproba și acest indicator analitic, specific investiției respective, și care, așa cum am arătat, ar trebui să reflecte economicitatea soluțiilor de arhitectură și construcții.Evident, introducerea indicatorului amintit și a altora specifici clădirilor și construcțiilor aferente complexului industrial nu înseamnă că se va renunța la actualul indicator privind ponderea lucrărilor de construc- ții-montaj în volumul total al investițiilor pe economie, minister sau ramură de producție. El va trebui să fie păstrat și pe viitor ca indicator de planificare și urmărire cantitativă a activității organizațiilor de construc- ții-montaj. Am convingerea că evidența și analiza periodică, în fiecare institut de proiectare, a evoluției în timp a nivelului indicatorilor realizați, ca și controlul a- supra modulul în care sînt aplicați în activitatea practică vor da posibilitatea îmbunătățirii activității economice în domeniul investițiilor cu caracter industrial.Indiferent de natura măsurilor ce trebuie luate, cert rămîne un fapt: noi toți cei care, într-un fel sau altul, avem atribuții în gospodărirea mijloacelor de investiții — proiectan- ții, titularii de investiții, organele de planificare, constructorii, organele de avizare și de finanțare a investițiilor — avem datoria ca, împreună și fiecare în parte, să ne aducem contribuția corespunzătoare la identificarea celor mai bune soluții care să determine reducerea sistematică a ponderii cheltuielilor pentru construcții și instalații în totalul investițiilor.
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au avut neno- 
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Dacă ar fi să i se 
acorde denumirea după 
modul în care a 
planificat anul trecut 
vopularea complexului 
de vaci de la I.A.S. 
Călărași, atunci resor
tul de specialitate din 
Departamentul 
ar trebui să se
mească „Direcția 
neplanificare". Si 
de ce! Direcția 
pectivă trebuia să a-
sigure întreprinderii 
călărăsene. prin plan. 
800 de juninci ges- 
tante. Dar animalele 
care urmau să fie 
mulse în trimestrele I

I.A.S.
nu

ti II 
tocul 
te în 
departamental, să a-
jungă la Călărași. în 
trimestrul... IV. Așa 
că. chiar dacă cele
lalte vaci de la com
plexul din Călărași 
„n-au dat cu picio
rul să verse șiștarul". 
eroarea de planificare 
a fost măsurată în... 
10 900 hl de lapte sub 
plan.

...De unde se vede 
că în problema vacilor 
Departamentul I.A.S. 
a făcut-o... de oaie.

Două întreprinderi din industria locală 
din județul Vrancea: 
una cu sediul la Foc
sani. alta 
Producția lor 
ferită. Prima 
cu deosebire 
pentru vită de 
cea de-a doua 
mobilă. Pînă aici, toa
te bune. Numai că a- 
ceste două întreprin
deri. bine organizate 
de altfel, nu pot pro
duce asa cum impun 
cerințele planului, in
teresele economiei. 
Motivele — în cazul 
întreprinderii din Foc
sani — sînt lesne de 
înțeles de oricine. în 
afară de cei de la 
Raza de aproviziona
re Galați, care-i asi
gură cimentul numai în trimestrele I si

la Adjud. 
este di- 
■produce 
spațieri 
vie, iar 
produce

S-a creat tn multe 
din întreprinderile 
noastre un climat fa
vorabil bunei gospo
dăriri. care respinge 
practica suprastocării 
de materiale si produse. în anumite 
locuri se recurge to
tuși în continuare la 
subterfugii păgubitoa
re pentru eliminarea 
stocurilor existente. 
Să exemplificăm: cu 
citeva luni în urmă. 
Uzina mecanică de 
material rulant din 
Simeria s-a pomenit 
cu o repartiție de 
piese de schimb în 
valoare de 588 000 lei 
pentru reparatul loco
motivelor seria 140100 și 140200. Repartiția a fost făcută de către 
Direcția generală con
strucții navale și material rulant din Mi
nisterul Industriei 
Construcțiilor de Ma-

IV. atunci cînd, practic, nu se pot 
fectiona spațieri, 
mările: credite, 
bînzi, penalizări.

întreprinderea
Adjud, care produce 
mobilă, are nevoie de 
placaj clasa C. Ministerul Economiei 
Forestiere refuză din 
capul locului să-i livreze acest material, 
îi trimite în schimb 
placaj de calitate 
inferioară. Drept ur
mare. comerțul re
fuză să primească mobilă la care s-a fo
losit acest material. 
După cum se vede, 
furnizorii celor două 
întreprinderi din ju
dețul Vrancea nime
resc. ca leremia. cu oiștea... Dar cine su
portă daunele 7

sini, forul ei tutelar 
în momentul respec
tiv. S-a considerat că piesele sînt de prisos 
(stocuri disponibile) la 
Uzina de vagoane din 
Turnu Severin și u- 
zina „Nicotină" din 
Iași. După primirea 
pieselor, s-a constatat 
că nu este nevoie de 
ele la Simeria. întrucît această unitate nu are în plan să repare 
locomotive de tipul celor arătate mai sus. 
Ca urmare. Uzinei de 
material rulant 
Simeria i s-au 
bilizat fonduri 
semnate, ceea ce 
vează asupra situației ei economice si finan
ciare. O nouă repar
tiție a pieselor res
pective se impune de 
urgentă — si nu la 
intîmplare, ci acolo 
unde în mod real este nevoie de ele.
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CONTINUITATE Șl INOVAȚIE

CULTURALĂ DE MASA
Confruntarea zilnică cu realitățile 

satului contemporan, ale unui sat în care procesul prefacerilor lărgește 
nu numai orizontul spiritual ci are totodată repercusiuni serioase asu
pra tezaurului folcloric, problemele 
nu mai puțin complexe legate de activitatea instituțiilor profesioniste cu marele public atît de diferențiat din vechile și noile centre solicită în egală măsură capacitatea și competența cultural din fiecare județ iImpresionanta unitate i manifestată în spațiul carpato-dună- rean din străvechi vremuri dacice pînă în zilele noastre, cere înscrierea fiecărui act de cultură în coordonatele majore ale tradiției, ale unei tradiții valorificată critic și creator. De aici, în mod firesc, se impune cu claritate, ca o condiție obligatorie a bunei desfășurări a vieții culturale, o continuitate tematică și metodică în toate sectoarele muncii culturale. Continuitate în viziunea științifică a exploatării de la un an la altul cu consecvență a filonului nesecat al moștenirii culturale specifice fiecărui județ în parte, în această ordine de idei, repunerea în circulație a străvechilor șezători, atit de apropiate de sufletul și gustul poporului, reînvierea în centre tradiționale a practicării de către meșterii locali, sub îndrumarea specialiștilor de la Școala populară de artă și Casa de creație, a unor vechi meșteșuguri cu implicații artistice (meritorie este din acest punct de vedere inițiativa Școlii populare de artă Bacău, care a organizat cursuri externe în diferite localități din județele Bacău și Neamț pentru păstrarea centrelor tradiționale turi și sculptură în lemn) gații de seamă.Cîntul, dansul și portul de o mai bună valorificare în cadrul ansamblurilor folclorice, iar asemenea preocupări presupun efortul combinat al instituțiilor de specialitate, case de creație, muzee, ineto- diști de la școlile populare de artă. Valoroasă din acest punct de vedere ni se pare inițiativa festivalurilor anuale folclorice de la Slănicul Moldovei, menite să confere pitoreștii stațiuni funcția importantă de scenă a unor confruntări a valorilor populare, a fructificării lor pe plan estetic și educativ, pentru marele public din țară și străinătate.Continuitatea este un imperativ absolut și în procesul educativ al răspîndirii cunoștințelor științifice prin forța cuvîntului scris sau rostit, începînd cu activitatea brigăzilor științifice și sfîrșind cu cea atît de complexă a universităților populare. 
O inițiativă valoroasă din acest punct de vedere au constituit-o ciclurile de conferințe cu tematică istorică ținute în ultimii ani în orașele Bacău și Piatra Neamț. Publicul a fost cîștigat, pregătit și inițiat, conferință după conferință, prin bordarea problemelor de interes vital, dezbătute progresiv în cadrul unei suite tematice judicios concepute.Nu ne putem împăca la gîndul că unele acțiuni culturale desfășurate de pe poziții formal-calendaristice se sting înainte de a lăsa urme în conștiința beneficiarului: marele public. Fără continuitate, procesul educativ-cultural își pierde considerabil din eficiență; fără continuitate nu se nasc permanențele spirituale de care au atîta nevoie indivizi și popoare în trăirea momentului istoric. Continuitatea ne ajută să nu fim prizonierii tradiției, ci valorifi- catorii, criticii competent! ai acesteia.în ultima vreme, problema înnoirilor în stilul și practicile muncii culturale de masă se impune a fi examinată cu foarte multă atenție. Pe de o parte, introducerea studiului sociologic în procesul atît, de delicat al orientării și dozării actului cultural, pe de alta, mînuirea 
atît de complicată a arsenalului de practici și metode, multe dintre ele perimate, cer activistului cultural, o dată cu creșterea simțului de răspundere, și multă competentă profesională, sensibilitate, capacitate de o- rlentare și adaptare a manifestărilor culturale în funcție de cerințele vremii noastre. Ținînd însă seama de supărătoarea fluctuație care mai dăi-

! urbane, pasiunea, activului al țării, culturală.

de țesă- sînt obli-au nevoie
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i H i i
(Urmare din pag. I)totdeauna ? Se mai poate măcar concepe un pact static, nemodificabil, între scriitori șl cititori, un .echilibru perfect și garantat între literatură și masele largi ? Nimic n-ar putea fi mai periculos pentru mentalitatea profundă a scriitorului nostru, mai dăunător pentru conștiința noastră literară, decît uitarea faptului că interesul, încrederea, dragostea publicului sînt. cum spunea cineva despre patrie, un plebiscit de fiecare zi, că ele trebuie. într-adevăr. cîștigate și recîștigate zilnic. prin fiecare rînd scris, prin fiecare idee așternută 
pe hîrtie. Publicul nu se dăruie niciodată pe termen lung, și cu cît conștiința Iui este mai dezvoltată, mai înaltă, cu atît atitudinea fată de opera literară este mai sigură de sine, mai revendicativă si chiar mai dominatoare. într-un cuvînt mai liberă — aceasta neavînd nimic de a face cu generozitatea și cu toleranța. uneori foarte îndelungate, chiar dacă este mai întotdeauna înclinat spre ele. Dar un public cu conștiința bogată, un public nou, tînăr, angajat ca un singur om în- tr-o imensă operă istorică, format în spiritul u- neî culturi a vieții, a acțiunii creatoare, a solidarității omenești, a unor înalte idealuri socialiste, un ast
fel de public nu citește i-

de Iulian ANTONESCUlector universitar

ACTIVITATEA • Teatrul Național Cara-
giale-’ (sala Comedia) ; Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale Carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sabla) : Phofp 
Finish — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 20.
• Teatrul Ciulești : Cursa de șoa
reci — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă1* : Muș
chetarii... măgăriei sale — 15,30.
• Teatrul din Ploiești (In sala 
Teatrului Mic) : Croitori! eel mari 
din Valahia — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Ini

- 17 ; (sala din str. 
A fugit un tren —

nuie în rînduî cadrelor culturale, de instabilitatea și atmosfera de provizorat ce decurg din această situație, putem avea chezășia u* nei permanente forțe de adaptare și înnoire, prezente în activitatea culturală ? Paradoxal la prima vedere, lucrătorul din sectorul culturii, cu excepția profesioniștilor de la instituțiile artistice, teatre sau orchestre simfonice, nu se formează la nici o școală, nu există discipline menite să-l pregătească pentru o atare specialitate, de muzeograf, bibliotecar, instructor artistic sau pasionat răspînditor al adevărului științific. Specialistul muncii culturale se formează în climatul de tradiție și muncă al fiecărei instituții culturale în parte, învățînd din experiența colegilor și mai ales din propria sa practică. Un activist cultural se formează cu trudă și cheltuială de e- nergie, în timp, la locul de muncă, an după an; el crește și se dezvoltă, își perfecționează destoinicia profesională, își creează pasiuni și preocupări. Continuitatea în muncă este unul din principalele remedii împotriva improvizației șl diletantismului. Cei purtați de ici-colo, de pe un post pe altul, devin cu timpul blazați, răs- pîndind în jurul lor plafonare, dispreț față de muncă, dezorientare. Ajunși cite odată în munci de răspundere, astfel de oameni sînt capabili să sterilizeze, condamnînd la vegetare stearpă sectorul pe care-1 coordonează. Dimpotrivă, continuitatea în muncă, contactul permanent cu realitățile, cu.terenul, cu publicul, creează un climat propice creației și spiritului inovator.Comitetul județean pentru cultură și artă Bacău, preocupat de îmbunătățirea structurală a activității culturale, a organizat în ultimele luni cîteva cămine culturale de aplicație, în comunele Săucești, Gro- zești și Oituz, la nivelul cărora munca culturală este condusă și desfășurată experimental de inspectorii și metodiștii comitetului. în locul contactului scriptic și statistic cu fenomenul cultural, activistul cultural de la centru are prilejul să urmărească personal, în practica activității culturale, aspecte de lmportan-

ță majoră : receptivitatea publicului, preferințele manifestate de acesta, eficiența activității culturale. Mai mult decît atit, fiecare inspector sau metodist, odată cu munca de îndrumare a activității culturale la căminele respective, organizează direct și susține, în funcție de specialitatea și pregătirea sa, activități culturale. Intenționăm ca, cu concursul unor specialiști de ia Institutul pedagogic din Bacău, să valorificăm această experiență pe plan teoretic — prin colocvii, simpozioane avînd ca și practicăși comunicări științifice, temă probleme de teorie culturală.Rezultatele obținute la mine de aplicație ne-au _ ,să organizăm încă alte opt. Deosebit de interesantă e și inițiativa Școlii populare de artă Bacău, care a luat sub patronajul său căminele culturale din Berzunți și Băicoi, unde se cer a fi valorificate vechi tradiții ale cîntului, dansului și artelor plastice populare.Socotim că și activitatea muzeografică are nevoie de mai multă a- tenție. Serile complexe artistice organizate de secția de artă a muzeului județean Bacău cu prilejul deschiderii unor expoziții de prestigiu sau comemorării unor mari creatori de frumos — manifestări culturale care solicită emoția și interesul marelui public prin îmbinarea cuvîn- tului cu plastica limbajului muzical și cromatic — interesantele expoziții itinerante, alcătuite de secția de științele naturii pentru mediul sătesc, sînt inițiative prin care scontăm efecte educative temeinice.Caracteristice spiritului înnoitor în activitatea culturală ni se par lupta împotriva rutinei, multilaterala consultare a marelui public, elaborarea fiecărui act cultural ce se cere pregătit, popularizat și în final oferit ia cel mai înalt grad de prezentare. Activitatea culturală de masă trebuie să fie, în primul rînd, o nobilă școală a pasiunilor, cîțtigînd în egală măsură pentru frumos șî adevăr un public larg.Rapoarte, grafice, dări de seamă nu vor reflecta niciodată eficiența strădaniilor noastre mai complet și mai logic decît simpla constatare a prezentei culturii în viața omului de rînd, a culturii care dă conținut timpului liber, personalitate fiecărui act creator în parte, și, în ultimă instanță, deplină justificare spirituală existenței umane.

aceste că- îndreptățit
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14.
• Teatrul satiric muzica! „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
* Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu* î Adam și Eva la revistă

l Plum-FIum —
> Academiei) : .4 
!

*

*

Telex Tv
Pentru elevi. Consultații 
la matematici (clasa a 
Xll-â) Tema : Ecuații al
gebrice. Prezintă : cont. 
Eugen Rusu.

) 18,03 — Limba engleză. Lecția 47. 
( 18,30 — Pentru copii : Taine dez- 
’ legate. Emisiunea va . în-
!

*

fățișa cîteva curiozități :
— Nodul gordian șl Farul 
din Alexandria. — Drumul 
OdiGseei lui UlisBe. — La
crimi de... crocodil. — Pic
turi în peșterile din Sa
hara. — Muzeu de ceasuri. 
Prezintă prof. Radu Va
lentin.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — 2 Martie 1989. Din carnetul 

publicistului.
19,40 — Tele-universitatea. Istoria 

civilizațiilor. Vechile civi
lizații africane.

20,05 — Cronică plastică. In atelie
rul pictorului Ion Mărgi
nean.
Seară de teatru : Clipe de 
viață, de Saroyan. Inter
pretează un colectiv a! 
Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra". Regia : Liviu 

Ciulei.
22,43 — Telejurnalul de noapte, 

închiderea emisiunii.

• Rso Bravo : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCU
REȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MODERN - 8,30 ; 11,15 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
• Bună ziua, contesă : REPUBLICA — 6 ; 11,18 ; 13,45
16.15 ; 18,46 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, FEROVIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 16.30 ; îl 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45, SALA 
PALATULUI — 17,15 ; (seria de bilete - 3 702) ; 30,15 
(seria de bilete — 3 753).
• Planele mecanice : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
« Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 ; 11.18 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 20,45. GRIVITA -9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 
20,30.
• Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9,13 : 11.43 
14,15, MELODIA - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,43 ; 19 : 21.
• Winnetou (seria a IlI-a) : LUMINA - 9—18,13 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45.
• Becket i DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 20, ARTA — 8,30—14 
în continuare ; 17 ; 30.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
« Strigătul î UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mirceștll în paste! ; Nicolae Labiș ; George Coșbuc ; 
Pași spre Brâncușl ; Un mare program de propășire 
economică : TIMPURI NOI— 9—21 în continuare.
• Necunoscuta din taxi : CINEMATECA — 10 : 12.S0 î
14.30 ; 16,30,
• Marianna, agentul 0535 i ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,43 ; 20.
• Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 18 ; 20,30.
• Clovn! pe pereți : BUZEȘTI - 15,30.
• Astă seară mă distrez i DACIA — 8,30—20,43 tn con
tinuare.
• Feidmareșala : FLOREASCA 9 ; 11,13
13.15 ; 20,30, BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 
AURORA — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 30,30.

B O B B B B Onert, adică nu „înghite" orice i se dă, nu citește doar pentru plăcere : el citește de sete, citește dintr-o nevoie arzătoare de cunoaștere și înțelegere a rostului său în lume. în timp, în istorie, în zi și în clipă, cu tot ce implică aceste coordonate, pe toate planurile existentei sale. Un astfel de public știe ce vrea, deci știe ce așteaptă de Ia scriitori, de la literatură. .Un public ca al nostru poate fi trădat (și utilizez cuvîntul acesta, pentru ca fiecare să aibă curajul de a-si alege dintre multele sale nuanțe pe aceea care i se pare potrivită cu răspunderea sa) în mai multe moduri. Unul se arată a- tunci cînd scriitorii rămîn în urma sa, cînd opera pe care o scriu se lasă invadată de banalitate, de escamotare sau ocolire a a- devăruluî, de gîndire măruntă si ds simțire searbădă, — cu alte cuvinte, a- tuncf cînd creația literară nu-i aduce adevărul si noutatea universului său de viață și de conștiință, pe care el. publicul, îl simte, îl știe, necuprins și neexplorat.Un alt mod. însă, se produce cînd scriitorul, refu- zînd ne drept cuvînt de a rămîne in zona aparentelor sterile ale acestui univers, se îndreaptă nu spre centrul si spre adîncul său. ci îl abandonează pentru a se îndrepta spre alte universuri. din ce în ce mai depărtate. din ce în ce mai străine, din ce în ce mai

: ie;
20.30.

inconsistente, dacă nu chiar imaginare.Există un univers fizic, istoric și moral, care ne conține, care e al nostru, care este un dat și un hotar primordial, singurul în care sîntem vil, stăpîni. si asupra Ccăruia putem lucra cu toții. în act de înțelegere generală, de comuni-

• Aventurile lui Tom Sawyer • Moartea lui Joe india
nul : RAHOVA - 15,30 ; ÎS.
• Columna : UNIREA — 15,30 ; 19, PACEA — 18 ; 19.
• Un delict aproape perfect s LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
PROGRESUL - 18 ; 20,30.
• Acuzatul ! PROGRESUL - 15,30.
• Pantoful cenușăreaei : DRUMUL SĂRII — 18 ; 17,43 ; 
20, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 : 13,45 ; 18 î 18,15 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman t FERENTARI —
15.30 ; 19.
• Profesioniștii : CIULEȘTI - 16,30 ; 18 ; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan i VOLGA — 9 ; 11,13 ;
13.30 ; 13,43 : ÎS ; 20,30.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiu! lai Tarzan î COTKO- 
CENI - 18,
• Balul de stabili seara : COTROCENI - 13,30.
• Sînt ș! eu numai o femeie : CR1NGAȘI — 13,30 ; 18 ; 
30,13.
4 Marele șarpe i GLORIA — 9 ; 11,JS ; 13,30 ; 18 ; 18.13 ;
20.30, FLAMURA - 0 î 11,19 ; 13,30 ; 18 ; 18,13 ; 20,30.
• Mica romanță de vară : MOȘILOR — 13.30.
• Capcana : MOȘILOR — 18 ; 20,30.
• împușcături sub spînaurătoare i POPULAR — 18 ;
20.30.
• Eu te-am iubit : POPULAR - 13,30.
• Haiducii ; Răzbunarea haiducilor 1 MUNCA — 13.30 ; 
19,
« Judoka, agent secret t COSMOS — ÎS,30 ; 18 ;' 20,13.
• Acest pămint este al meu : TOMIS — 9 ; 11,13 : 
13,30 ; 15,45 ; 18,13 ; 20,30.
• Primăvara pe Oder : FLACĂRA — 16,30.
•

C O lume nebuni, nebună, nebună : VITAN

Aventurierii t FLACĂRA - 18 ; 29,30. 
Heroina : VITAN - 15.36.

<.

I

î
I
I

*

*

*
1

18.

llmbă. Pătrunderea unor universuri morale. îndepărtate și străine, în literatura noastră, sau mai bine zis. aventura unor scriitori al noștri șpre a- semenea universuri, a început, pare-se, să devină o ispită. Mai tineri sau mai vîrsthici.: diferiți scriitori tind să se aventureze în u-

bizară. de » se simți, în acele depărtări străine, neurmati. singuri si unici.Cum spun, toate aceste universuri aduc cu ele nu numai un conținut străin, sau un non-conținut, dar si o limbă străină, nu nouă, ci numai incomprehensibilă — o limbă care „face dificultăți" cititorului. îl

Cei peste 30 de artiști plastici amatori ai cercului Casei de cultură a sectorului 1 din București au deschis, îr» cinstea alegerilor, o frumoasă și interesantă expoiijie. Sînt prezentate un număr de peste 130 de lucrări, peisaje, portrete, artă decorativă etc. Foto : M, Cioo

ORIGINALITATEA ȘCQLII
NOASTRE MUZICALE

Prin vastitatea și complexitatea sa, trecutul muzicii românești »e impune cercetării nu la modul exclusiv pragmatic, ci ca necesitate a explicării — la fiecare nivel al evoluției — a efortului permanent de a ne exprima specific și autentic, de a ne defini prin intermediul uneia dintre formele superioare de artă. Dacă imaginea începuturilor istoriei noastre muzicale se confunda cîndva cu însuși debutul, nu prea îndepărtat, al „profesionalismului" de tip european, astăzi, grație cercetărilor conjugate ale istoriografiei și folcloristicii, am împins departe, pînă în zorii evului' mediu românesc, limită de jos a existenței unei arte muzicale la noi. Putem vorbi astfel de o trecere firească de la o muzică arhaică, de tip a- nonim ’folcloric, la practicile ce statornicesc pro- priu-zis coordonatele culturii muzicale. Aportul unor muzicologi, începînd cu Th. T. Burada si Gri- gore Poslușnicu, atingind perioada sa „clasică" cu o- pera muzicologică a lui George Breazul. Constantin Brăiloiu și I. D. Petrescu și continuîndu-se cu a- portul actualei generații, reflectă, o dată cu restrîn- gerea treptată a „petelor albe" de pe harta istoriei noastre muzicale, lărgirea concepției despre ceea ce înseamnă specificul acestei culturi și aportul ei la universalitate.Fără îndoială, interesul muzicologiei s-a îndreptat in primul rînd asupra momentului în care și din care muzica . românească s-a definit ca atare, ca o școală națională, conțlnînd în programul și în ființa sa stilistică suficiente elemente pentru a-și impune un cuvînt propriu, deosebit de acela al altor popoare. Cercetarea actuală dovedește că. în fapt, niciodată muzica românească nu a fost lipsită de pecetea distinctivă, de un caracter specific, asigurat de circuitul continuu existent între zestrea folclorică și straturile celelalte, de artă cultă. Nu înseamnă însă că a- ceastă definire în sine a specificului a însemnat ruptură de mișcarea artistică mondială, izolare. Dimpotrivă, schimbul de valori s-a petrecut, am putea spune, la un nivel de echitate, la nivelul la care un George Enescu a fost capabil, din orizontul nostru, de un prim a- port recognoscibil pe planurile extranaționale, iar muzica românească din zilele noastre să-și dispute

față de vechi culturi muzicale primele locuri în complicatul și dificilul concert mondial.Acestea sînt unele dintre sensurile primordiale ale cercetării pe tărîm muzicologic ce ne-au fost readuse în atenție de cartea lui 
ZENO VANCEA — „Crea
ția muzicală românească în 
secolele XIX—XX" (vol I).Primul merit al acestei investigații de factură istorică este, credem, acela de a domina avalanșa faptelor în favoarea ordinii interioare. de a impune datelor concrete traseele clare ale ideilor. însuși faptul că în carte se efectuează o tre-

referintă ale concepției autorului atunci cînd vizează, pornind de la o concepție științifică, realitatea istorică particulară și imediată sau destinul unei opere. Zeno Vancea relevă, în a- cest sens, meritele poziției de arttst-patriot ale unui Flechtenmacher, care dă glas aspirațiilor spre o cultură națională, sau ale u- nui Ciprtan Porumbescu, care prin marșurile si cîn- tecele sale, mal ales, născute în ambianta idealurilor naționale și sociale, a avut o înrîurire însemnată asupra ascultătorilor de atunci și chiar asupra’ ascultătorilor de astăzi. De aseme-
NOTE PE MARGINEA VOLUMULUI 
„CREAȚIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ 
iN SECOLELE XIX—XX“ DE ZENO VANCEA

cere în revistă a creației de-a lungul a două secole constituie de la bun început o condiție a concentrării interesului cercetării spre o problematică fundamentală. în aceasta rezidă, de altfel, și specificul unei îndelungi activități muzicologice, care este parte componentă a unei personalități, a unei e- nergii egal cheltuite în lumea compoziției si a scrisului muzicologie. Aceste două căi de realizare sînt urmate cu absolută sinceritate și dăruire în căzu) lui Zeno Vancea. astfel incit nu ne putem imagina pe creatorul de muzică fără acela care și-a făurit convingeri sigure asupra destinului artei si artistului și nici pe muzicolog fără cel ce a luat parte cu trudă la plămada substanței muzicale. La confluenta acestor două dispoziții (si predispoziții) afectiv-spirituale se învederează realitatea și „greutatea specifică" a muzicologiei oe care autorul o profesează.Coordonatele obiective în dezvoltarea istorică a muzicii românești. circuitul social stabilit între creator și public — cale obligatorie în procesul, făuririi si modelării conștiințelor — permanenta orientării intelectualității spre progres și înnoirile înregistrate în acest sens de Ia epocă la e- pocă. integrarea tradițiilor naționale de artă în mișcarea ideilor din olanul u- niversal. iată punctele da

nea. analizează eu finețe imperativele social-patrio- tice și culturale care au determinat profundul democratism si larga adeziune de care s-a bucurat si de care se bucură unul dintre sectoarele cele mai importante ale muzicii noastre : creația corală. Departe de o poziție sociologică vulgarizatoare, această viziune reprezintă una dintre premisele categorice în cunoașterea fenomenului muzical. Dar nu singura de la care pornește Zeno Vancea; Ca practician, el are convingerea că orice artă, si cu deosebire muzica. trebuie înțeleasă pornind de la forma sa specifică de manifestare, trebuie înțeleasă prin propriul său limbai. De aceea, la baza oricărei aserțiuni se află de cele mai multe ori motivarea . profesională și analiza. O analiză exactă, adevărată, dar care, nu merge niciodată la obiectivism, la descompunerea fenomenului. acesta oferindu-se percepției si înțelegerii a- nroape ca după o contemplare sintetică.Datele de gîndire se impun ca elemente de formă ce leagă articulațiile apropiate sau considerații distanțate ale textului, chiar și atunci cînd impresia ră- mîne aceea a lipsei de construcție. La modul comun, o sol'dă construcție înseamnă schemă apriorică, a- plicare strictă a metodei a- supra materialului concret. Dacă există în aceasta pe

ricolul constrîngerii șl limitării ideilor în chingi formale, neglijarea rigorilor muzicologice poate la rîndu-i să fie sursa altor prejudicii: credem, in special. că o mai amplă documentare ar fi constituit pentru carte un suport și mal solid al ideilor.Precedate de un capitol de considerații mai generale asupra dezvoltării istorice a muzicii profesioniste românești, capitolele jZ următoare se axează pe o cronologie „mare" — prima jumătate si a doua jumătate a secolului al XIX- lea : un capitol aparte revine lui George Enescu ; alte două criterii — unul de școală (cap. V „Alfonso Castaldi șl discipolii săi") iar celălalt de tipică eflorescentă culturală circumscrisă în timp (cap. VI ..Muzica românească între cele două războaie mondiale").în problematica abordată, Zeno Vancea își dezvăluie pas cu pas convingerile estetice Pe care le-a slujit de-a lungul întregii sale activități și care așează școala națională de compoziție în centrul interesului creator si istoric, ca pe o etapă obligatorie a participării muzicii românești la efortul artistic universal. Prin materialul faptic si personalitățile înfățișate, prin epoca îmbrățișată, primul volum al ..Creației muzicale românești" corespunde programului estetic enunțat.între concepția directoare. aceea a specificului național. si permanenta căutare a adevărului despre o operă, un compozitor sau o epocă, pendulează cu succes poziția axiologică a lui Zeno Vancea.în îndelungatul contact cu proza muzicologică și cu rigorile ei. Zeno Vancea a putut cunoaște cîteva curente mai importante ale disciplinei din perioada sa clasică si pînă astăzi (le enunță, de altfel, în partea introductivă a lucrării). Dar. prin formația sa. prin sarcina ce și-a impus-o, de a da răspunsuri unor probleme actuale, autorul nu apelează necesarmente la vreuna dintre metodele muzicologice consacrate. E- vident, din fiecare metodă sau, mai precis, din instrumentele disciplinelor — cum e cea istorică — se servește numai de acelea ce operează direct asupra ideilor, le impulsionează, le oferă argumentul convingător.
Gheorqhe FIRCA

13 E3 B E9 98 Bmotiei, al bucuriei, al a- deziunil îl găsește sufletește epuizat, vid. Lăsînd la o parte faptul că. adeseori, orice efort este zadarnic, și maxima tenacitate se dovedește. pînă la urmă, batjocorită, pentru că autorul nu a ascuns în opera sa nimic inteligibil sau transmisibil. Noî plecăm de la

capacitate intelectuală, de gust, de înclinație și de aspirație. ea însăși fiind un fenomen de diferențiere. Tocmai cultura, artele, literatura sînt purtătoarele acestei funcții, ele fiind chemate că creeze noi trepte, noi niveluri ale capacității de cugetare, de simțire si de exprimare.
Supremul judecător ul operei literare - 

PUBLICUL

une. Acest univers este hotărnicit. în mod invizibil, dar riguros și precis, de comunitatea de experiență a poporului nostru, de simțirea sa specifică, de puterea de expresie a limbii noastre. Acest univers, ca atare, ca dat inexorabil, cuprinde deopotrivă universalul si specificul, generalul și particularul. De la el mai departe încep universurile străine. în diferite grade, dar al căror caracter de străinătate se a- firmă prin aceleași elemente constitutive: aii 
conținut d« viață si altă

niversul morțH, al obsesiei, al nevrozei, al singurătății, a! incomunîcabilitățli, și, u- neori. chiar In universul non-existentei. cu ldeea bizară că . aceste universuri. sau non-unlversuri. slnt făcute să-l atragă si să-1 retină pe cititor cu a- celași interes ca și universul muncii, al luptei, al iubirii. al înfăptuirii, al prezentei si al simțirii comune al tuturor acelor e- lemente fundamentale care constituie însăși existenta noastră.' nu numai diurnă, ca oameni si ca popor. Sau 
cu voluptatea. încă și mai

supune Îs cazne, îl umilește — ca și cînd acesta ar putea fi silit prin ceva, prin orice, să. se străduiască spre a o descifra. Pentru a pătrunde în. intențiile scriitorului, pentru a le urmări în articulația lor de idei și sentimente, pentru a ajunge la acea identificare. cu autorul care declanșează emoția literară. cititorul trebuie să facă eforturi de descifrare atît de intense, incit întreaga Iui disponibilitate sufletească se consumă în- tr-o operațiune străină li
teraturii, iar momentul «-

îdeea eă literatura, ea 
toate artele și ca orice fe
nomen de cultură, se adre
sează unui public larg, în 
mod ideal întregului popor 
și întregii lumi. Nimeni nu implică. în această idee, că pentru a se face înțeleasă și gustată de cît mai multi opera literară trebuie să aibă în vedere nivelul cel mai de ios al educației intelectuale. sentimentale și lingvistice, nivel la care se pot găsi întotdeauna cițiva întîrziati. oameni cu struc
tură iremediabil primitivă : cultura a creat si va crea 
întotdeauna diferențieri de

niveluri la care nu se pol înălța dintr-o dată toți oamenii, deși lor le sînt destinate. si le vor atinge cîndva. La timpul tor. unii mari artiști, mari scriitori au fost neînteleși, șl, în consecință, au fost declarați ininteligibili. Deci, dreptul literaturii de a se exprima într-un limbaj nou. chiar dacă acesta poate părea, unora, la un moment dat, mai dificil, mai greu de înțeles, este de necontestat.Totuși, literatura prin e- senta ei. aspiră la comuni
care, iar literatura noastră.

@ B B H @literatura socialistă, prin concepția și țelurile ei nu poate 6ă nu aibă îa vedere comunicarea și comuniunea cu poporul, 
recte cu un public foarte larg, in acest cadru, literatura are dreptul de a reclama un efort intelectual din partea cititorului. Dar are. oare, scriitorul dreptul de a căuta, de a provoca, dincolo. sau înainte de necesitatea profundă. organică, a creației, neînțelegerea, de a ridica între el și cititori bariera unei limbi cifrate și înci- frate. care descurajează e- lanul Iubitorului de literatură. care îl face pe om sâ nu mai considere iiteratura ca pe o îndatorire apropiată, nelipsită, a vieții sale sufletești, ci, dimpotrivă, ca pe o zonă în care stăpî- nește un oracol ambiguu, impenetrabil și indescifrabil. ca pe un teritoriu care trebuie ocolit, abandonat ? între acest drept imprescriptibil al literaturii, și a- cest abuz de drept al scriitorului. e o distantă, ca să zic așa. abisală.Există o determinare reciprocă între scriitor și public, o determinare care poate duce la urmarea a- celuiasl drum, la o legătură solidă și credincioasă, la comuniunea de care vorbeam mai sus. ca de o situație ideală. Dar nici una din aceste situații nu se prelungește, nu e asigurată prin viteza dobîndită. prin inerție. Procesul a- cestei determinări reciproce trebuie observat, 
«imțit, urmărit în fiecare

El O O B E3clipă, ca un proces chimic ale cărui dereglări pot a- trage rezultate nefaste.Ipoteza scriitorului care nu scrie pentru public t o aberație, iar aceea a scriitorului care scrie pentru un pumn de inițiațl (ceea ce e infirmat, de altfel, prin marile lupte pentru tiraj) de cunoscători ai universurilor și idiomurilor celor mal străine, e — să nu se supere nimeni — o ipoteză de scriitor minor...De aceea, în dezbaterile privitoare la problema creației și, mai ales, în conștiința lor. scriitorii trebuie să facă un loc de prim rang așteptărilor, cerințelor cititorilor, publicului. Desigur că Imperativul cititorului — nu cred că trebuie să ne sfiim a-1 numi astfel — nu face parte integrantă din procesul de creație. Dar în procesul de creație intră, în mod esențial, scopul creației, țelul operei literare. Si primul semn al atingerii, al realizării a- cestora se arată în plebiscitul publicului.Iar pe acest public, nimeni nu-1 va putea face să vrea altceva decît vrea, din moment ce dorim ca literatura să facă parte din nevoile lui. din viata lui. iar nu din întîlnirile întîmplătoare, efemere. ...Iar cititorul care nu află în literatura zilelor sale, a scriitorilor săi, substanța universului său îsi poate lua libertatea de a o ocoli, 
de a o refuza.
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Primire la Consiliul de Stat

PE GLOBATLETISM

C r o n i ca

vremea

pe Postăvarul (Foto : Gh. Vințllă)

Tlmpul probabil pentru zilele de 19, 
8», 21 februarie a. c. In țară : Vreme 
umedă șl rece, cu cerul mal mult aco- 
jțerit. Vor cădea precipitații tempo
rare, mal ales sub formă de ninsoare

In cîteva rînduri

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia Emil Bodnaraș a primit 
luni, 17 februarie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Mali la București, Ya 
Doumbia, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
tntr-o atmosferă cordială, au par-

La invitația Universității din Ie
rusalim; 'o delegație a Academiei, 
condusă de acad. Alexandru Ro- 
setti, directorul Centrului de cer
cetări fonetice și .dialectale, a ple
cat luni în Israel pentru documen
tare și schimb de experiență în 
domeniul lingvisticii.

★
Spectacolul de luni seara al O- 

perei bucureștene a prilejuit iubi
torilor de muzică din Capitală re- 
întllnirea cu tenorul Wilhelm Krug 
din R. D. Germană. Oaspetele a

Afirmarea socială a valorii
(Urmare din pag. I) 
ci < lînă momentul „decontării" cu uu. ium-^r de ani, după momentul ab- solGrii. Ce e drept — aceștia din urmă și-au creat prin muncă un prestigiu profesional, o poziție bună, dar, ca și primii, din acel moment a- bandonează căutările, cercetarea, „Să facă și alții cît am făcut eu" — îl auzi spunînd pe unii dintre ei, parcă reproșîndu-ti ceva atunci cînd încerci să afli de ce nu mai sînt la fel ca înainte.Greșeala este evidentă însă și la unii și la alții. Cerințele progresului multilateral al țării sporesc neîncetat. Dezvoltarea întregii economii naționale presupune creșterea, în proporții bine stabilite, a fiecărei ramuri de activitate. Fiecare ramură se dezvoltă numai prin sporirea e- forturilor unităților care o compun, iar creșterea acestora subînțelege creșterea perpetuă a fiecărui membru al societății. A nu înțelege astfel rigorile acestui implacabil și suprem adevăr social înseamnă a dezapre- cia și cred chiar a sfida eforturile celor din jur care nu abdică toată viața, nu părăsesc pozițiile din primele rînduri, explorînd mereu necunoscutul.Valorile forțelor de muncă ale oamenilor — izvor al tuturor celorlalte valori — nu sporesc din nimic, ci numai prin adăugarea de noi cantități 
Ia bagajul cunoștințelor și prin mi- îfaase și adinei șlefuiri ale celor existente. Oricît de mare ne-ar fi valoarea la un moment dat, datoria Întregirii și creșterii ei nu trebuie să dispară niciodată. Pentru un adevărat cercetător sau căutător al răspunsurilor la întrebările pe care le ridică existenta, odihna pe care o dă orice succes este relativă, nu se permanentizează niciodată, ea se transformă întotdeauna în preludiul unei noi căutări.

In atenția

absolvenților

unor școli

profesionaleAbsolvenții unor școli profesionale, care au aparținut de Ministerul Industriei Alimentare, sînt invitați să se prezinte la GRUPUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA din București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 6 (telefon 23 37 01), pentru a-și ridica actele de studii.în arhivele acestui grup școlar se găsesc actele absolvenților de la următoarele școli profesionale desființate: Școala profesională produse carnate — promoțiile 1952, 1953, 1954 ; Școala profesională conserve „Flora'-Bucu- rești — 1951, 1952 și 1953 ; Școala profesională ulei „Fi- limon Sîrbu' — 1951, 1952,1953, 1954 și 1955 ; Școala profesională produse zaharoase— 1951, 1952 și 1953 ; Școala profesională panificație „Ilie Pin- tilie' — 1950, 1951, 1952 și1953 ; Școala profesională industrializarea tutunului și panificație — 1953, 1954 și 1955; Școala profesională piscicolă Jurilovca — 1953 ; Școala profesională săpun „Stela* și spirt „Fulger"-Bragadiru — 1951, 1952, 1953, 1954 și 1955 ; Școala profesională vinificațio Drăgășani — 1953, 1954, 1955, 1956 și 1957 ; Școala profesională dogari-Pitești — 1953,1954 și 1955 ; Școala profesională piscicolă Tulcea — 1952, 1953, 1954 și 1955 ; Școala profesională amidon, glucoză, dextrină Brăila — 1953 și 1955; Școala profesională Mamaia- Băi — 1957 și școala profesională de produse lactate Constanta — 1953, 1954 și1955 ; Școala profesională Buftea — 1954; Școala profesională piscicolă Sulina — 1953. 

ticipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

★
Luni a părăsit definitiv țara 

noastră Ya Doumbia, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Mali în Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

deținut rolul titular din opera „Lo
hengrin" de Wagner, avînd ca par
teneri pe Elena Dima-Toroiman, 
Elena Popa, Traian Popescu, 
Budoiu, Lucian Marinescu.

★
Soprana Gloria Lind din S.U.A., 

care întreprinde un turneu în țara 
noastră, a apărut luni seara în ro
lul Ameliei din „Bal mascat", de 
Verdi, într-un spectacol extraordi
nar prezentat de Opera de stat din 
Iași.

în toate regiunile țării. VIntul va pre
domina din sectorul nord-estlc cu In
tensificări In sudul șl estul țării, unde 
local va viscoli zăpada. Temperaturile 
minime vor f! cuprinse intre minus 15 
și minus 5 grade, iar maximele între 
minus 7 șl plus 3 grade. In București : 
Vreme umedă șl rece, cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea ninsori tempo
rare. Vtnt potrivit, cu Intensificări tre
cătoare în prima parte a intervalului 
din sectorul estic. Temperatura în 
scădere.

în spatele vanității cu care cineva îmi povestește despre ce a fost și ce a făcut văd întotdeauna tristețea și regretul pe care le dă neputința reeditării acelor fapte. Cînd ele sînt justificate de limitele pe care tuturor ni le impune îmbătrînirea. tristețea și regretul se asociază cu nostalgia : cînd însă ești în fața unui om în plină putere de creație care trăiește din faima unor fapte din trecut, de mult depășite în valoare de alții, pe care chiar el le-ar fi putut depăși de mult, tristețea și regretul se transformă în amărăciune și revoltă. Mai ales cînd te ciocnești de oameni care primesc salariu, ca orice om cu muncă concretă, pentru o „activitate" care nu se deosebește cu nimic de aceea a unui pensionar. Nimeni 
nu are dreptul să primească de Ia societate — și nici nu poate avea o astfel de pretenție — decît atît cit 1 se cuvine pentru ceea ce face și 
este recunoscut de către ea.Pornind de la aceste principii, unanim recunoscute, recent conducerea noastră de partid și de stat a adoptat importante hotărîri care împiedică obținerea unor venituri altfel decît prin muncă concretă. în felul a- cesta este asigurată folosirea efectivă a fiecărei capacități de muncă. Nimeni nu se poate impune în jurul său decît prin valoarea sa. De aceea și societatea a ales valoarea drept 
criteriu principal de comparare a 
indivizilor ce o compun. Societatea socialistă nu privește însă valoarea individului ca pe o chestiune particulară, ci ca pe una care interesează orînduirea în ansamblul ei, pentru că valoarea membrilor societății este 
în directă legătură cu progresul social. Acest raționament nu se referă însă la o valoare statică, ci la una în acțiune, dinamică. Socialismul nu are nevoie de valorl-statuie, ci de valori în continuă acțiune, de valoare- forță. Fără acțiune, valoarea este
(Urmare din pag. I)

în- lor a- sa-astfel incit numărul la 317 încadrate cu patruzeci de mii decorespunzător dezvoltă- cheltuielile pentru cer-

Adunare Națională și pentru consiliile populare șl alegătorii lor. se încearcă sintetizarea înfăptuirilor dobîndite în diferite compartimente ale muncii sociale. în această ordine de idei si fără pretenția de a fi exhaustiv. îmi propun. în cele ce urmează, să conturez cîteva coordonate privind potențialul științific și activitatea de cercetare din tara noastră. în ce privește _ rețeaua de cercetare, este de reținut că față de 255 unități de cercetare existente la srîrșitul anului 1966 încadrate cu un personal de 29 253 salariați (din care 11266 cu studii superioare), la sfîrșitul anului 1967 existau 289 unități de cercetare încadrate cu 33 005 salariat! (din care 12 484 cu studii superioare). în anul 1968 rețeaua de cercetare s-a îmbogățit cu noi unități, cu deosebire la nivelul departamentelor economice și al marilor treprinderi, s-a ridicat proxima tiv lariați.în mod rii rețelei, cetare au sporit an de an. înregis- trînd în perioada 1966—1969 o creștere de aproape 100 la sută. Toate acestea exprimă atenția de care se bucură în regimul nostru știința si slujitorii ei și rolul important pe care partidul si guvernul îl atribuie activității științifice, ou- ternic ancorată în realitățile economice și sociale ale tării.Este știut că în practica internațională nu s-a ajuns încă la o modalitate de a exprima sintetic, prin- tr-un indicator sau prlntr-o serie de Indicatori corelați, efectele economice ale cercetării științifice. în a- ceste condiții, ne este greu să formulăm o judecată globală de ordin economic asupra felului în care știința restituie societății ceea ce i s-a acordat, dar nu ne împiedică să exprimăm convingerea fermă că variatele contribuții pe care cercetătorii noștri le-au adus în procesul dezvoltării continue a economiei și culturii naționale răspund eforturilor pe care poporul nostru le face pentru dezvoltarea științei, pentru continua ei înflorire. Această constatare generală nu îndreptățește pe nimeni la auto- multumire. cu atît mai mult cu cît este îndeobște cunoscut că în sfera științei si în mecanismul legăturilor ei cu economia națională sînt numeroase rezerve care așteaptă să fie puse în valoare. în acest spirit ne alăturăm cu acea neștirbită convingere la îndemnul formulat de tovarășul Nlcolae Ceausescu la Conferința organizației de partid a municipiului București : „Este timpul 
să înțelegem că eforturile pe care 
clasa muncitoare, întregul popor le 
fac pentru dezvoltarea cercetării ști-

Cu telefericul

stearpă. Firește, pregătindu-ne în continuare, ne mărim valoarea socială. Firește, nefolosind spre binele societății valoarea noastră, nu rămî- nem decît valori potențiale. Numai 
prin ceea ce lăsăm după noi ni se 
va măsura valoarea.Coborînd de pe soclul propriei valori cu scopul de a se admira, de cele mai multe ori unii oameni („pensionari ai propriei lor reputații" — după o reușită expresie a cuiva) se extaziază în așa măsură. îneît îi cuprinde o toropeală ademenitoare, vecină cu somnul. Cei care nu-și dau seama la timp de acest pericol a- dorm de-a binelea la umbra pe care o aruncă propria „statuie". în închipuirea lor, și nu mai aud vocile celor din jur, care încearcă să-i trezească. închipuitele statul ale unor astfel de oameni nu sînt durabile. „Faima se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi“ — spunea Iorga. Societatea ridică statui din granit numai atunci cînd recunoaște că valoarea cuiva a atins cele mai înalte culmi, cînd a constatat că viața acelui om s-a consumat, pînă în ultima clipă, pe jarul pasiunii, în- chinîndu-și întreaga energie' poporului în mijlocul căruia s-a născut și a trăit. întotdeauna statuile sej execută după proiectul pe care l-a desenat, pe planșeta valorilor, însăși viata celui pe care-1 reprezintă. Blocul de piatră, bucata de bronz nu pot împrumuta decît asemănări fizice, concrete, ale acestuia. Recunoștința pe care o simțim însă în fața oricărei statui se adresează faptelor — concretizări ale manifestărilor valorii acelui om.Atîta timp cît omul este în viață. ■ el nu are nevoie de statuie pentru că niciodată ea nu-i va putea întrece faima. Modestiei îi stă bine alături de merit, pentru că îi dă acestuia putere. Mărimea și strălucirea sa cresc numai din faptele noastre.

re- 
pro- 
ma-

ințifice trebuie recompensate, 
zultatele trebuie să se simtă în 
ducție, în crearea de bunuri 
teriale do înaltă calitate, care să 
ajute la dezvoltarea rapidă a so
cietății noastre, la satisfacerea ce
rințelor poporului, la făurirea ba
zei materiale pentru desăvîrșirea 
socialismului șl trecerea treptată 
spre comunism. Aceasta cerem noi 
de la cercetarea științifică !“.Planul de cercetare pe anul 1969 precum și planul de valorificare a cercetării științifice, cu diferitele lor secțiuni (plan de stat, plan departamental. plan intern) ca si angajamentele asumate cu entuziasm de colectivele de cercetare din întreaga țară — ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de institutele de cercetări din sectorul 7 al municipiului București — constituie o expresie 

Fluxul dinamizator
al științei românești

hotărârii oamenilor de ști- întregului personal din de cercetare științifică degrăitoare a intă și a activitatea a-si spori participarea la dezvoltarea extensivă și mai ales intensivă a activității economice. Urmărirea atentă a modului efectiv de desfășurare a întrecerii va evidenția, sperăm, rezultate științifice de prestigiu, cu un înalt grad de aplicabilitate.Se poate aprecia că în acest an s-a făcut un pas semnificativ înainte spre instaurarea unei ierarhizări tematice mai corespunzătoare nevoilor economice. La alcătuirea planurilor si în elaborarea angajamentelor unităților de cercetare. criteriul economic, factorii de eficiență economică si socială a activității științifice au. fost luati în considerare cu spirit de răspundere, constituind o garanție că în acest an procesul de materializare a rezultatelor științei va fi mai amplu, mai rodnic.Adunările generale ale salariati- lor din unitățile de cercetare, ce se desfășoară în aceste zile, au făcut bilanțul realizărilor lor ne anul 1968. au examinat cu profunzime căile de legare mai strînsă a științei de producție, modalitățile de perfecționare a organizării activității științifice, de ridicare continuă a calificării profe

Premii
sporite

la concursul
excepțional 
Pronoexpres

„Dacia 1100*,cu 4 faruri și radio și M.B. De menționai clștigătorilor număr nelimi-
a premiilor a-

100 de numere se extrag la concursul excepțional Prono- expres din 23 februarie a.c. Concursul este un nou prilej de a obține autoturisme „Volga", „Dacia 1100*, „Moskvicl 408 „Skoda1 că se atribuie autoturisme în tat.Bogata listă cestui concurs mai prevede 10 autoturisme care vor fi a- cordâte prin tragere la sorți, precum și 50 de excursii în Italia prin O.N.T., prin tragere la sorți, și alte premii în numerar.Tragerea va avea loc duminică, 23 februarie.Cu bilete din seria „N* de 30 de lei se poate participa la ■ toate cele 10 extrageri, care însumează 100 de numere. Se poate participa și cu bilete seria „A* de 3 lei, seria „B* de 9 lei și seria „M* de 18 lei.

în cadrul adunărilor ge- retine. cu titlu ilustra- care sub raport eco- mai semnificative. La cercetări tehnice Timi-tăiere cu de elabo- sudare cu

sionale a cercetătorilor și au elaborat un complex de măsuri menit să asigure creșterea calitativă a întregii activități științifice.Dintre numeroasele realizări puse în evidentă nerale voi tiv. cîteva nomic sînt Centrul de .șoara s-a studiat și realizat prima instalație românească de plasmă ’ si este în curs rare prima instalație de plasmă. S-au stabilit noi tehnologii de tăiere a otelurilor austenitice. a- luminiului. cuprului si a altor aliaje neferoase, fiind în curs stabilirea unui nou procedeu de sudare a otelurilor inoxidabile. Primele instalații de tăiere cu plasmă, proiectate după prototipul instalației C.C.T.-7, 

livrate diferitelor tară. Se estimea- instalatie de acest economie de circa

si la făcute preli- la sca- anuale

sînt în curs de execuție, urmînd ca încă în acest an aproximativ 40 de instalații să fie întreprinderi din ză că o singură fel reprezintă o 200 000 lei valută.La aceeași unitate a Academiei, pe baza unor cercetări de laborator si verificări în exploatare, au fost obținute rețete de mase plastice aglomerate cu caracteristici de frecare și uzură mult superioare fontei, a- vînd o stabilitate termică satisfăcătoare. Introducerea rețetei de masă plastică amintită în confecționarea sabotilor de frînă la C.F.R. tramvaie (experimentările au condus la rezultate minare favorabile) se traduce ra națională prin economii de circa 16 000 tone fontă, care reintroduse sub formă de piese în circuitul economic înseamnă 80 milioane lei economii anual.Institutul de energetică rești' nea. unor El a în lume, utilizarea în scopuri energetice a presiunii de zăcămînt a gazelor naturale, a propus folosirea schemei de preparare a prafului de

din Bucu- de aseme- abordareaal Academiei are, o bună tradiție în probleme de interes economie, preconizat, pentru prima oară

SPORT
Cu prilejul unui concurs internațional de atletism, desfășurat pe teren acoperit la Louisville (Kentucky), e- chipa masculină de ștafetă în proba de 4 x 880 yarzi a Universității din Villanova (Philadelphia) a realizat cea mai bună performanță mondială cu timpul de 7’22”8/I0. Un alt rezultat de valoare a realizat Larry James, care în proba de 500 yarzi a fost' cronometrat cu 55”4/10.Alte rezultate : 70 yarzi: Mel Pender 6”8/10; 600 yarzi: McGrady 1’09” 5/10 ; lungime : Ralph Boston 7,60 m; înălțime : Ron Jourdan 2,14 m ; prăjină : Peter Chen 5,20 m ; greutate : Woods 19,80 m.La Berlin se desfășoară campionatele de atletism pe teren acoperit ale R. D. Germane. în prima zi de concurs au fost înregistrate cîteva rezultate remarcabile, dintre care se detașează timpul de 7’47”8/10 înregistrat de Bemd Dissner în proba de 3 000 m (cea mai bună performanță mondială de sală). Tînărul atlet Hertmut Brie-
SELECȚIONATA DE LUPTE A 

ROMÂNIEI, care se pregătește în vederea campionatelor mondiale din Argentina, a susținut un meci amical la Casablanca cu reprezentativa Marocului. Luptătorii români obținut victoria cu scorul de Meciul a cuprins întîlniri de lupte clasice și libere.
DE FOTBAL JIUL PE- și-a început turneul în jucînd la Subotița cuECHIPA 

TROȘENI Iugoslavia, formația locală Spartak. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). Scorul a fost deschis în minutul 29 prin golul marcat de Co- tormani. Gazdele au egalat în minutul 55 prin autogolul lui Talpai. în continuare, fotbaliștii români vor mai susține în Iugoslavia încă trei jocuri: la Somobor, Șabaț, Țrvenka sau Senta.
ÎN NOCTURNA, la mar del 

PLATA, echipa argentlneană de fotbal River Plata a terminat la egalitate 2—2 (2—1) cu formația cehoslovacă Sparta Praga. Au marcat: Onega (min. 23), Rodriguez (min. 29 și respectiv Mașek (min. 15) șl Jur- kanin (min. 52).
AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE 

TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DESFĂȘURAT LA „CRYS
TAL PALACE" DIN LONDRA. în finala ultimei probe, dublu bărbați, perechea daneză Leschly-Jorgen Ulrich a dispus cu 6—4, 6—2 de cuplul francez Beust-Jauffret.

IN FINALA PROBEI DE SIMPLU 
BĂRBAȚI din cadrul turneului internațional de tenis pe teren acoperit de la Salisbury s-au întîlnit jucătorii Stan Smith (S.U.A.) și Ismail el Shafei (Republica Arabă Unită).

Reluarea unor curse
de pasageri pe DunăreDirecția generală a navigației civile, NAVROM, a dispus reluarea curselor locale de pasageri între porturile dunărene Brăila și Galați. în sectorul Brăila-Giurgiu, spărgătorul de gheață „Voinicul’, remorcherul „Farul* și alte nave

cărbune cu moara ventilator, astăzi generalizată la toate marile centrale termoelectrice ne combustibil solid. si a întocmit printre primele institute din lume atlase complexa ale resurselor termo și hidroenergetice. prognoze si bilanțuri energetice generale. Toate aceste cercetări prezintă o eficacitate economică ridicată. Este de remarcat că institutul a încheiat sau este în curs de a perfecta în acest an contracte în valoare totală de peste 2 milioane lei. fapt ce prezintă importantă nu numai sub aspectul autofinanțării parțiale, cl mai ales prin aceea că el exprimă consolidarea legăturilor nemijlocite dintre știință si producție.Centrul de chimie fizică din București al Academiei a încheiat în anul 1968 17 convenții de colabora-

re în scopul aplicării în producție a rezultatelor cercetării, cu deosebire în domeniul catalizatorilor si al combaterii coroziunii, domenii cu implicații economice importante. Centrul de mecanica solidelor din București al Academiei a efectuat variate cercetări aplicative, dintre care reținem pe cele de mecanica solidelor deformabile, ale căror rezultate cu înalt grad de generalitate au fost aplicate în industrie, pentru arborii cotiți utilizați la uzina „Tractorul" Brașov, la realizarea și optimizarea suspensiilor de autovehicule pentru Uzina de autocamioane Brașov și uzina „Autobuzul" București. la insonorizarea halelor industriale ale Ministerului Industriei Ușoare. Cercetări de vibrații aleatoare cu aplicații la dinamica autovehiculelor vor fi utilizate la . precizarea regimurilor optimale de disipare. în vederea introducerii a- mortizoarelor reglabile.Dintre realizările Institutului de fizică din București orientate spre cerințele producției vom aminti pe cele de fizica plasmei, cu ajutorul cărora a fost realizat prototipul de laborator al lămpii cu iod. ceea ce va permite rea în producție a unor de radiație cu eficientă ciclu de introduce- surse noi luminoasă

senick, în vîrstă de 19 ani, a cîștigat proba de aruncare a greutății cu un rezultat excelent: 19,58 m (cea mai bună performanță europeană de sală).în proba de săritură în înălțime, trei concurenți — Rudi Koeppen, Herbert Huetl și Gerd Duehrkop (clasați în această ordine) — au trecut peste ștacheta înălțată la 2,14 m.Alte rezultate : 400 m feminin :Rita Kuehne — 57”8/10 ; 55 m garduri (serii) : Karin Balzer — 7”8/10.în cursul meciului atletic Spania— | R. F. a Germaniei, desfășurat pe te- | ren acoperit la Barcelona s-au mai " înregistrat următoarele rezultate : în E proba de 50 m garduri, Tramiel fi (R.F.G.) a obținut timpul de 6”6/10, “ Salgado (Spania) a cîștigat proba de 0 3 000 m în 7’58”6/10, iar Birlenbach g (R.F.G.) a aruncat greutatea la 18,94 ni. Proba de săritură în lungime a | fost cîștigată de Blanquer (Spania) cu g 7,55 m. Vest-germanul Zakarias s-a “ clasat pe primul loc la săritura în H înălțime cu 2,08 m.
La capătul unei partide echilibrate și spectaculoase, victoria a revenit cu 6—3, 6—8, 6—4, 6—4 lui Stan Smith.Proba de dublu masculin a fost cîștigată de perechea americană Stan Smith-Bob Lutz, învingătoare cu 7—9, 8—6, 6—4 în fața cuplului Ron Holmberg (S.U.A.)-Charles Pa- sarell (Porto Rico).

TURUL CICLIST AL ANDALU
ZIEI s-a încheiat cu victoria rutierului spaniol Antonio Gomez del Moral.

ÎNTR-UN MECI INTERNAȚIO- g 
NAL DE HANDBAL, echipa mascu- ti lină a R. F. a Germaniei a învins cu H scorul de 23—11 (10—5) echipa Fran- n ței. Cei mai buni jucători ai gazde- 0 lor au fost Liibnik și Munck, care y au înscris cîte 7 puncte. Săptămîna aceasta, echipa R. F. a Germaniei va susține două întîlniri cu echipa Iu- H goslaviei. "

SELECȚIONATELE MASCULINE 
DE HANDBAL ALE R. D. GERMA
NE ȘI BULGARIEI au susținut o nouă întîlnire. Ca și în primul joc, handbaliștii germani au obținut victoria. 29—12 se cu Ei au terminat învingători cu (15—7). Primul joc se încheia- scorul de 21—14.

H AMMAR STRAND (SUEDIA) 
DISPUTAT DUMINICA CAM-

LA
S-AU ........  . .
PIONATELE EUROPENE DE SĂ
NIUȚE REZERVATE JUNIORILOR, în proba individuală, victoria a revenit lui Wolfram Fiedler (R. D. Germană). Proba feminină s-a încheiat cu succesul sportivei Elisabeth Demleitner (R. D. Germană). La dublu, primul loc în clasament a fost ocupat de R. Schmidt Schner (Austria).

speciale ale flotei noastre lu- H crează intens la redeschiderea cir- H culației navale. în zona Tulcea- n Isaccea, această acțiune este efec- a tuată de nave românești și sovie- 0 tice. îi(Agerpres)

statisticii matema- chimiei. geologiei dar scopul nostru a prezenta un bi-

ridicată si durată sporită. La cererea unor beneficiari s-a pus la punct tehnologia de fabricație a unor lămpi stabilovolt, fapt care va permite realizarea unor importante economii valutare prin eliminarea importului. Cei’cetări de spectroscopie au contribuit la îmbunătățirea calității unor mase plastice, ca urmare a studierii difuziei luminii în soluții de PVC și copoli- meri ne bază de etilenă.Am putea continua, pe un spațiu întins, enumerarea altor importante realizări științifice din domeniul matematicii, tice. astronomiei, și geofizicii etc., nu este acela de lanț. Mă voi mărgini să mai adaug că Centrul de chimie organică al Academiei colaborează cu unități productive ale Ministerului Industriei Chimice la solutionarea unor probleme de interes economic deosebit, cum sînt stabilirea tehnologiei de fabricare a glicerinei sintetice și procedeul industrial de obținere a polietilenei AS. Voi aminti, de asemenea, că anul 1968 a adus noi contribuții teoretice, atît în domeniul științelor naturii cît si în domeniul științelor sociale si umane precum si un snor de afirmare ne plan internațional a diferitelor scoli științifice din tara noastră (matematică. științe medicale, lingvistică etc.). Au apărut în tară si în străinătate numeroase tratate, monografii si studii care pun în circuitul științific general variate rezultate ale cercetării din tara noastră, dintre care cu multe ne Dutem minări. S-au lărgit considerabil i tactele între oamenii de știință mâni și cei de peste hotare, intensificat schimbul de valori tre popoare.Am sentimentul că. exprimînd Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România recunoștința oamenilor de știință pentru sprijinul generos oe ca- re-1 acordă promovării științei din patria noastră si pentru orientarea pe care o imprimă acesteia de a sluji nevoile primordiale ale economiei si culturii noastre, mă fac interpretul fidel al ghidărilor lor.în acest an, în care nooornl român sărbătorește cea de-a 25-a a- niversare a eliberării patriei și se pregătește în vederea Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. oamenii de știință, cercetătorii. întregul personal care activează în ramura științei și, în particular, cei din cadrul Academiei Republicii Socialiste România, asigură conducerea de partid si de stat că sînt hotărîti să-si închine întreaga lor capacitate de muncă si creație cauzei ridicării continue a nivelului de cultură și civilizație al poporului nostru, cauzei desăvîrsirii construcției socialiste în patria noastră. Republica Socialistă România.
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latino-americane
In cursul lunii Ianuarie, in ora

șele Valdivia din Chile și San Car
los de Bariloche din Argentina a fost 
organizat un seminar universitar po 
tema integrării economice a conti
nentului latino-american, la care an 
participat și reprezentanți ai unor 
organisme internaționale ca Banca 
Interamericană pentru Dezvoltare 
(B.I.D.) și Comisia Economică pentru 
America Latină. în cursul dezbate
rilor, majoritatea partioipanților an 
susținut și au argumentat în mod 
temeinic, așa după cum arată publi
cația ’argentlneană „CLARIN", teza 
potrivit căreia țările latino-ameri
cane trebuie să se dezvolte ca na
țiuni suverane, cu o economie multi
laterală și complexă și a fost com
bătută ideea organismelor supra- 
naționale.

Comentînd lucrările acestui semi
nar într-un articol, sub titlul „Un 
eșeo al ideii integrării", publicația a- 
mintită scrie că ideea integrării e- 
conomice continentale este, de fapt, 
o expresie a tendințelor marilor mo
nopoluri internaționale de a subor
dona țările latino-americane. în cele 
ce urmează redăm unele extrase din 
acest articol.„Expunerile președintelui Băncii Interamericane pentru Dezvoltare, Felipe Herrera, și secretarului executiv al Comisiei Economice pentru America Latină, Carlos Quintana, despre perspectivele integrării industriale a Americii Latine au dat loc unei largi dezbateri, în cursul căreia argumentele teoreticienilor integrării au fost respinse unul după altul de către participant!. Esența problemei — dreptul de a crea organisme supranational care să hotărască asupra repartizării forțelor de producție la scara întregului continent, mutilînd astfel dreptul inalienabil al fiecărei țări de a-și exercita suveranitatea fără nici un fel de restricții — nu a rămas fără răspuns. Pe măsură ce se înainta în analizarea problemelor, se dovedea fragilitatea poziției integra- ționiste, ca fiind opusă interesului național, deoarece aplică criterii ce devin obstacole de netrecut în calea dezvoltării economiilor naționale.Pentru monopolurile internaționale, America Latină este concepută ca o arie de creștere globală, în care investițiile trebuie să răspundă criteriului economicității, fără a respec-
răsfoind presa străină

ta interesele fiecărei țări in ce privește prioritățile dezvoltării. A- ceasta politică, adăpostită de o fațadă teoretică, este cunoscută sub numela de integrare latino-ameriCană. în e- sență, fiecare țară Urmează să integreze producția sa într-o structură productivă continentală. în felul a- cesta, pe baza unei hotărîri de planificare la nivel internațional, fiecare țară trebuie să depună eforturi pentru dezvoltarea numai a anumitor sectoare destinate pieței de 200 milioane de locuitori a Americii Latine.în cadrul acestei tendințe ies le iveală_ simptome clare, care indică felul în care se încearcă mutilarea economiilor naționale. Conform unei astfel de scheme, Mexicul, Brazilia și Chile ar urma să primească credite numai pentru dezvoltarea siderurgiei, Venezuela să-și dezvolte industria petrochimică, iar Argentina să acorde prioritate dezvoltării industriei alimentare și unor sectoare ale producției de bunuri de consum, cum ar fi industria textilă.Apare evident că intenția de a complementa economiile fiecărei țări, pentru a stabili o unitate economică continentală, se lovește de forțele naționale ale fiecărei comunități, care refuză să renunțe la o dezvoltare multilaterală a structurilor sale productive. încercările de penetrație ale organismelor internaționale, în special ale Băncii Interameri- cane de Dezvoltare și ale numeroaselor centre și institute care, sub masca capacității tehnice, își ascund intenția reală de a pătrunde în toate sectoarele economice și sociale, sînt respinse din ce în ce mai viguros, în virtutea faptului că interesul național nu se poate împăca cu prezența unei planificări care urmărește menținerea unor economii dependente și cu caracter monoproductiv. Rezultatul Ia care se va ajunge dirw ■ du-se curs unul astfel de proiect vi fi, în ultimă instanță, o recoloniza.e a țărilor latino-americane, controlată de marile monopoluri internaționale.Fermitatea cu care este respinsă integrarea continentală își are rădăcinile în interesele naționale ale fiecărei țări. Nu poate fi altfel, atît» timp cît experiența națiunilor industrializate arată că economiile lor se sprijină pe sectoarele de bază ale industriei : siderurgie, energetică, petrochimie și pe infrastructură — o rețea dezvoltată de șosele și un transport rapid și eficient. Nu este posibilă o exercitare deplină a suveranității atunci cînd dezvoltarea eco- . nomiei naționale depinde de aprovizionarea din exterior cu oțel, petrol și alte produse similare necesare unei dezvoltări dinamice. Sintetizînd, atitudinea țărilor latino-americane reflectă conștiința unei comunități care nu acceptă să fie apendicele colonial al intereselor monopoliste.Care este bilanțul acestui seminar ? Pe terenul politicii economice a fost zădărnicită o nouă manevră a organismelor internaționale adepte ale tezei integrării. Totodată, a fost evidențiat faptul că proiectul integrării latino-americane nu este altceva decît o nouă formă de subordonare, o formă de a frîna efortul național îndreptat spre crearea unor economii integrate șl dezvoltate, un instrument pentru a slăbi rolul statului național — singurul în măsură să programeze prioritățile fundamentale ale acestei dezvoltări" — conchide autorul articolu- luL
J



încheierea lucrărilorVIZITA DELEGAȚIEI P.C.R.
CongresuluiW SAN MARINO

su-

în diferite țări europene au avut loc, în ultimul timp, demonstrații de protest împotriva represiunilor șl 
regimului instaurat în Spania. Astfel de manifestații au fost organizate în diferite localități din Elveția din ini
țiativa organizațiilor politice, sindicale $1 obștești. în Franța, centralele sindicale C.F.D.T. și Force Ouvriere au 
organizat, pentru prima dată, la sfîrșitul săptămînll trecute, un miting comun de solidaritate cu poporul spa
niol. O reuniune similară urmează a fi organizată la 18 februarie de Confederația Generală a Muncii (C.G.T., cca 
mai mare centrală sindicală din Franța) și C.F.D.T. In același spirit a fost organizată o demonstrație și in orașul 
vest-german Essen (în fotografie).

ROMA 17. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din San Mari
no, delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Petrescu, membru 
pleant al C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările Congre
sului al XII-Iea al Partidului 
Comunist Italian, a făcut o vi-

zită la San Marino. Cu acest prilej, 
delegația P.C.R. s-a întîlnit cu Er- 
menegildo Gasperoni, secretar ge
neral al P.C. din San Marino, Um
berto Barulli, Agostino Giacomini, 
Marino Marani, Mario Hanni, 
membri ai Biroului Politic. A avut 
loc o convorbire prietenească, des
fășurată într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, în probleme de inte
res comun.

în timpul vizitei în San Marino, 
delegația P.C.R. a participat la fes
tivitatea prilejuită de încheierea 
preschimbării carnetelor de mem
bru de partid.

CRIZA U.E.O ORIENTUL APROPIAT NESOCOTIND PROPUNEREA 
F.N.E. lucrările Comisiei

Franța nu va ® INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 
® INCIDENT ISRAEUANO - IORDANIAN

participa 
la reuniunea
de astăzi

PARIS 17 (Agerpres). — Franța și-a făcut cunoscută hotărîrea de a nu participa temporar la activitatea Consiliului Uniunii Europei Occidentale. Această hotărîre a fost a- doptată luni după-amiază și comunicată în aceeași zi secretariatului general al U.E.O. Totodată, guvernul francez a cerut anularea reuniunii de marți a reprezentanților permanent! ai celor șapte țări membre (Marea Britanie și statele membre ale Pieței comune).Se anunță din Londra că partenerii Franței au decis să țină totuși această reuniune, chiar și fără participarea reprezentantului guvernului francez. Reuniunea în cauză face parte din întrunirile au loc la fiecare 15 ambasadorilor.Confirmînd intenția alunea de marți în absenta Franței, ministrul de externe britanic. Michael Stewart, a declarat în Camera Comunelor: „Nu vrem să izolăm Franța, dar nu putem să acceptăm principiul potrivit căruia este imposibilă orice inițiativă fără consim- țămîntul francezilor".Suspendarea participării Franței la activitatea Consiliului U.E.O. este urmarea convocării, vinerea trecută, la cererea guvernului britanic și în pofida opoziției franceze, a unei reuniuni speciale în scopul dezbaterii problemei conflictului din Orientul Mijlociu. Opoziția Parisului a fost motivată de inutilitatea unor noi consultări în această problemă după ce, cu cîteva zile înainte, ea fusese dezbătută la sesiunea Consiliului Ministerial al U.E.O. de la Luxemburg.
„Mulți observatori se tem că 

disputa s-ar putea dezvolta într-o 
criză vest-europeană majoră la nu
mai o săptămînă înainte de turneul 
pe care președintele Nixon urmează 
să-l facă în Europa apuseană", scrie agenția Reuter. „De vreme ce nu există nici o prevedere cu privire la posibilitatea ieșirii unei țări din U.E.O. înainte de expirarea Tratatului de la Bruxelles în 1998, continuă agenția, o suspendare a parti
cipării Franței la activitățile orga
nizație! ar putea avea valoarea unei 
destrămări a U.E.O.". Agenția France Presse apreciază'la rîndul ei că „criza care s-a deschis nu este lipsită de gravitate. De fapt, pentru prima oară. Anglia a reușit să țină cu cei cinci parteneri ai Franței în Piața comună o reuniune la care Parisul a refuzat să participe. Prin urmare, se află în cauză nu numai raporturile franco-britanice. ci și legăturile Franței cu ceilalți membri ai Comunității Economice Europene, 
și în special cu Germania federală".

în Orientul Apropiat se desfășoară o intensă activitate diplomatică. Ministrul de externe al R.A.U., Mahmoud Riad, care a plecat într-un turneu în Siria, Liban, Irak, Kuweit, Iordania și Arabia Saudită, a vizitat pînă acum primele două dintre aceste țări. La Damasc el a fost primit de Noureddin Atassi, șeful statului și guvernului, iar la Beirut, unde a sosit ieri, a avut o întîlnire cu președintele republicii, Charles Helou. în cadrul întrevederilor au fost examinate probleme de interes comun și ultimele evenimente din Orientul Apropiat.Ministrul orientării naționale al R.A.U.. Mohamed Fayek, a declarat că în ședința de duminică seara a Consiliului de Miniștri egiptean, prezidată de președintele Nasser, a fost discutată situația din Orientul Apropiat în lumina ultimelor inițiative luate pe plan internațional și alte probleme ale situației internaționale. Consiliul de Miniștri a examinat. de asemenea, măsurile cele

mat eficiente pentru asigurarea securității instalațiilor economice civile din țară și a fost examinată situația privind starea de pregătire a forțelor populare de apărare.
★AMMAN. — Un purtător de cu- vînt militar Iordanian a anunțat că două avioane cu reacție israeliene au atacat luni, timp de 15 minute, teritoriul iordanian cu bombe cu napalm — informează agenția United Press International. El a precizat că raidul efectuat de avioanele Israeliene a fost dirijat într-un sector al Văii Iordanului.TEL AVIV. — Un comunicat al armatei israeliene. ția France Presse, viația israeliană a neața zilei de 17 ale organizației „El Fatah' __teritoriul Iordaniei, ca represalii la un atac cu arme antitanc declanșat din Iordania împotriva unei patrule israeliene în Valea Belsan.

citat de agen- anuntă că a- atacat în dimi- februarie baze de pe

regulate care zile la nivelulde a tine reu-

Forțele americano-saigoneze 
au reluat lupteleSAIGON. — După cum s-a anunțat, sîmbătă a intrat în vigoare hotărîrea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud de a suspenda — începînd cu 15 februarie — orice acțiuni militare pe timp de șapte zile cu ocazia sărbătorilor Anului Nou vietnamez — Tet. în aceeași zi, pe o serie de clădiri înalte ale Saigonului, patriot!! sud-vietnamezi au înăltat drapele ale Frontului.Spre deosebire de forțele patriotice, comandamentul americano-sai- gonez a hotărît o încetare a focului de numai 24 de ore. Ea a fost însoțită de măsuri privind interzicerea în a- ceastă perioadă a oricăror adunări publice și a manifestațiilor religioase. Luni, la ora 18 — transmite agenția France Presse — pauza decisă de Saigon a luat sfîrșit. „Forțele ameri- cano-saigoneze au reluat operațiunile militare. La exact 20 de minute după sfîrșitul pauzei, bombardierele B-52 au efectuat o misiune în regiunea sai- goneză".

GENEVA 17. — CorespondentulAgerpres. H. Liman, transmite : Problema violării drepturilor omului și îndeosebi situația din Africa de Sud constituie tema centrală a discuțiilor din cadrul celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, care s-a deschis luni în sediul Palatului Națiunilor Unite din Geneva. Comisia va examina pentru a doua oară politica de a- partheid și de discriminare rasială, precum si raportul asupra tratamentului aplicat detinutilor politici în această parte a lumii. Vor mai fi abordate aspecte ale drepturilor omului în teritoriile ocupate ca urmare a războiului din Orientul A- propiat. măsurile necesare pentru combaterea nazismului si intolerantei rasiale, aspecte ale luptei împotriva măsurilor discriminatorii și pentru protecția minorităților, problema sancționării criminalilor de război, modalitatea aplicării drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare.
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agențiile de presă transmit:
fNTlLNIRE L BREJNEV W. ULBRICHTLeonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit cu Walter UIbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, care s-a aflat în U.R.S.S. la odihnă la invitația C.C. al P.C.U.S., anunță agenția TASS. Au fost abordate probleme actuale ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și partide, unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești și a fost reafirmată hotărîrea de a întări și lărgi în continuare colaborarea multilaterală dintre cele două țări. La 17 februarie Walter UIbricht a părăsit Moscova, pleoînd la Berlin.

Secretarul general al 
Consiliului Mondial al Pă
cii, Romesh Chandra, a decla- întîlnirearat ieri ziariștilor că care a avut loc în zilele de 16 și 17 februarie la Berlin și la care au participat reprezentanți ai 20 de organizații internaționale și 27 de organizații naționale pentru pace a stabilit ca întâlnirea mondială pentru pace să aibă loc la Berlin între 21 și 24 iunie a.c.

Ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, A Karjaiai- nen, care a sosit luni la Moscova într-o vizită oficială, a avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., A. Gromîko, în cursul căreia au fost discutate probleme ale situației internaționale actuale, inclusiv probleme ale securității europene, precum și chestiuni referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre Finlanda și Uniunea Sovietică.

Președintele S.U.R., R. 
NiX0nr l“a Primit la 17 februarie pe ambasadorul Uniunii Sovietice la Washington, Anatoli Dobrinin. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe nu a făcut nici o precizare în legătură cu cele discutate. Agenția France Presse, citind surse bine informate din capitala S.U.A., relevă că au fost abordate probleme legate de apropiata vizită a președintelui Nixon în Europa occidentală.

Un scafandru care participa ia proiectul de scufundare la mare adîn- cime „Sealab-3" a dispărut luni în Pacific.

Un acord de colabo
rare directă între uni
versitățile din Cluj și 
Strasbourg 8 fosl semnat 18 încheierea vizitei în Franța a prof. Ștefan Pascu, rectorul Universității din Cluj, și Nicolae Lascu, prorector. Acordul prevede schimburi de profesori pentru conferințe și documentare, precum și de tinere cadre didactice în vederea specializării, acordarea reciprocă de burse studențești, schimburi de publicații și informații științifice. (De la coresp. Agerpres).

Populația turcă a continuat demonstrațiile de 
protest împotriva prezenței navelor flotei a Vl-a americane în apele teritoriale ale Turciei. La Ankara, sindicatul cadrelor din învățămînt a organizat un marș pe străzile orașului în favoarea unei „Turcii independente". Demonstrații și mitinguri similare au avut loc la Trabzon, Izmir și Istanbul. Luni dimineața, navele americane au părăsit apele turcești, îndreptîndu-se spre Marea Mediterană.

I___________
R ni-a sesiune a Comisiei U.N.C.T.H.D. 8 8 descbs 18 Geneva. Comisia a analizat diferite aspecte ale. problemei invizibilelor (asigurări și turism) și unele probleme de bază privind curentul internațional de resurse financiare necesare pentru cel de-al doilea deceniu al dezvoltării, ținînd seama în mod special de nevoile diferitelor țări în curs de dezvoltare și perspectivele creșterii ajutorului prin intensificarea schimburilor comerciale. Comisia cuprinde 45 de țări, printre care și România. (De la coresp. Agerpres)

Comitetul din landul Renania de nord-Westfalia 
al Partidului Comunist German8 C6rut într-° declarație în legătură cu fuzionarea concernelor siderurgice vest-germane „Mannesmann" și „Thyssen" naționalizarea industriei oțelului, în conformitate cu prevederile constituționale ale landului Renania de nord- Westfalia.

Opoziție față de politica blocurilor militare
BONN. — „Guvernul R. F. a Germaniei regretă controversele asupra reuniunii U.E.O. de la Londra. El apreciază că reacția franceză în această problemă este exagerată". Această declarație a fost făcută luni de către purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german, Conrad Ahlers, care și-a exprimat, printre altele, părerea că reuniunea de marți a U.E.O. 

este „legală și corectă".

(Urmare din pag. I)

DESCHIDEREA SESIUNII
CONSILIULUI

rilor de larg consum, în condițiile în care creșterea salariilor este mult mai mică, deși profiturile marilor societăți. cum ar fi Philips, Shell, D.A.F. sau Unilever, cunosc noi recorduri. Acesta este cadrul în care guvernul a făcut cunoscut că cele 225 de milioane de florini în plus, destinate înarmărilor. urmează a fi acoperite prin amînarea reducerii impozitelor, promisă în timpul campaniei electorale. prin mărirea taxelor la transportul orășenesc și a impozitelor pe unele alimente și pe produsele de tutun.Toate acestea ca opoziția față tica guvernuluiADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au început luni lucrările celei de-a 12-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. In cuvînta- rea inaugurală, împăratul Haile Selassie I a lansat un apel către părțile angajate în conflictul din Nigeria, chemîndu-le să pună capăt imediat luptei fratricide și să-și reglementeze divergențele la masa negocierilor. Evocînd criza din Orientul Apropiat, suveranul etiopian și-a exprimat dorința ca țările din a- ceastă regiune să găsească o soluție prin negocieri „conform recomandărilor cuprinse în rezoluția Consiliului de Securitate din 1967".

au făcut de poli- ____ „___________ să atingă un punct culminant. în numeroase orașe, în întreprinderi și universități au fost inițiate manifestații de protest. Au fost organizate demonstrații de stradă, în cadrul cărora s-a cerut schimbarea politicii guvernului față de N.A.T.O., majorarea salariilor, îmbunătățirea sistemului de învățămînt. La aceste acțiuni au participat multi dintre membrii de rînd ai Partidului popular catolic. Așa, de pildă, în orașul universitar catolic Nijmegen tinerii participant! la demonstrații au lansat cuvîntul de ordine : „Cinci milioane de 
florini pentru un singur

tanc, NU ! Șapte florini în 
plus pentru fiecare școlar, 
DA I. în telegrama unui grup de membri ai organizației Tineretul muncitor catolic din Olanda, hotărîrea guvernului de a spori cheltuielile de înarmare a fost caracterizată drept „lipsită de rațiune". La fel de negativă a fost și reacția „Consiliului păcii diferitelor biserici", o instanță ecumenică, în care sînt reprezentate toate cultele din Olanda. Cardinalul Alfrik, șeful Bisericii catolice olandeze, și-a manifestat în public dezacordul față de decizia guvernului. Această biserică a difuzat o scrisoare, intitulată „Război deschis hotărîrii guvernului", care a fost citită în toate bisericile catolice din Olanda la 25 și 26 ianuarie. In scrisoare se arată, printre altele, că marile probleme ale țării nu pot fi rezolvate ca urmare a poverii cheltuielilor militare și că scopul principal al politicii externe a guvernului olandez trebuie să fie promovarea unor raporturi de înțelegere și destindere între popoare.Decizia luată de guvern a dat naștere la agitație și în rîndurile partidelor și ale bisericilor protestante. La o reuniune a Sinodului reformat, cea mai înaltă instanță a bisericii reformate din Olanda, această ho- tărîre a fost unanim condamnată.Foarte puternică a fost

reacția în rîndurile muncitorilor socialiști. Ea s-a manifestat în numeroase secțiuni ale Partidului Muncii, ale organizației de tineret și ale Uniunii femeilor socialiste. în cursul dezbaterilor parlamentare asupra suplimentării cerute de guvern, deputății proveniți din acest partid s-au pronunțat împotrivă.în timp ce aveau loc dezbaterile, la Amsterdam s-a desfășurat o mare manifestație organizată de Partidul Comunist din Olanda. Guvernul a căutat să reducă din amploarea acestei manifestații. în ajunul ei, primul ministru De Jong a apărut la posturile de radio și televiziune pentru a apăra decizia guvernului. De fapt, el a cerut populației să nu participe la manifestația organizată la chemarea P. C. din Olanda. Ziarele olandeze au arătat că un asemenea gest nu are precedent în viața politică a Olandei. Manifestația a avut însă loc. fiind, prin proporțiile ei. una din cele mai mari din Olanda după cel de-al doilea război mondial. Una din caracteristicile principale ale acestei demonstrații a fost faptul că, alături de comuniști, au participat un mare număr de socialiști și creștini. Parti- cipanții purtau numeroase pancarte prin care arătau că realizarea dezideratelor populației nu este compatibilă cu participarea Ia

N.A.T.O., „NU vrem tancuri, ci locuri de muncă", „Pen
tru o Olandă neutră și lip
sită de arme nucleare", 
„Respingem hotărîrile luate 
la Bruxelles; Olanda să fie 
stăpînă la ea acasă".Dezbaterile din parlament au fost încinse. Deputatul Henk Hoehstra, președinte al P. C. din Olanda, s-a făcut, în intervenția sa, ecoul numeroaselor acțiuni și demonstrații din afara parlamentului, subliniind importanța adoptării unui curs pozitiv în politica tării care, prin îndepărtarea de la politica de bloc, printr-o colaborare lungă cu toate statele, prin dirijarea spre alte sectoare a fondurilor destinate scopurilor militare, va crea condițiile unei rezolvări favorabile a problemelor economice și sociale aflate în fața țării.După cum se știe, ca urmare a votului majorității guvernamentale, cererea guvernului pentru sporirea cheltuielilor militare a fost aprobată. Aceasta nu a dus însă la slăbirea opoziției extraparlamentare față de N.A.T.O., ci din contră. După numai o săptămînă de Ia adoptarea hotărîrii guvernului, în orașele A- mersfoort și Croningen au avut loc noi manifestații ale tinerilor.Opoziția împotriva politicii N.A.T.O. și a consecințelor dăunătoare ale acesteia atrage în prezent pături tot mai largi ale populației.

P.C. din DanemarcaCOPENHAGA 17 (Agerpres). — La 16 februarie au luat sfîrșit la Copenhaga lucrările celui de-al XXIII- lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca. In încheierea lucrărilor congresului a luat cuvîntul Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca. El s-a referit la punctele de vedere exprimate de cei 63 de delegați în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului Comitetului Central, subliniind necesitatea menținerii și întăririi unității partidului.Congresul a aprobat cu o mare majoritate raportul C.C. al P.C. din Danemarca „pentru noi drepturi democratice, pentru unitate în rîndul clasei muncitoare, împotriva forțelor de dreapta, pentru socialism în Danemarca", precum și activitatea și poziția Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca în legătură cu principalele probleme interne și internaționale.Congresul a adoptat în unanimitate „Declarația program privind drumul
LA HELSINKI A FOST CREAT

politic și ideologic pentru unitatea forțelor de stînga, pentru democrație și socialism". Congresul a recomandat Comitetului Central elaborarea unor hotărîri cu privire la'educația tineretului, precum și cu privire la unele probleme culturale. Au fost adoptate în unanimitate rezoluții de spri* jinire a luptei eroice a poporului vietnamez, împotriva agresiunii imperialismului american, de condamnare a politicii de oprimare și teroare a clicii conducătoare sud-coreene, precum și rezoluții de sprijinire a luptei pentru democrație și libertate în Grecia. Congresul a votat o declarație de salut șl de sprijinire deplină a luptei eroice a poporului spaniol sub conducerea încercată a partidului său comunist, împotriva fascismului, a regimului franchist.Congresul a ales noul comitet central, oare în prima sa ședință plenară a reales ca președinte al Partidului Comunist din Danemarca pe tovarășul Knud Jespersen.La lucrările congresului a participat, din partea Partidului Comunist Român, o delegație condusă de tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.
Comitetul internațional 
pentru recunoașterea 

R. 0. Germane
HELSINKI 17 (Agerpres). — La 

'Helsinki a fost constituit Comi
tetul internațional permanent 
pentru recunoașterea Republicii 
Democrate Germane. Această ho
tărîre a fost luată în conformi
tate cu recomandarea Conferinței 
internaționale în problemele re
cunoașterii R. D. Germane și ale 
securității europene, care a avut 
loc la Helsinki în luna iunie 1968. 
Ca președinte al comitetului a 
fost ales Stellan Arvidsson (Sue
dia).

★în legătură cu refuzul guvernului danez de a acorda viza de intrare în Danemarca membrilor delegației Partidului Socialist Unit din Germania, invitați să participe la lucrările Congresului Partidului Comunist din Danemarca, care a avut loc la Copenhaga „Land og Folk", organul Partidului Comunist din Danemarca, a publicat un articol de fond în care cere o revizuire a politicii actualului guvern danez față de R. D. Germană.
SOLIDARITATE
CU VICTIMELE
REPRESIUNILOR

DIN COREEA DE SUD
PHENIAN 17 (Agerpres). — Orga

nizațiile de masă din R.P.D. Co
reeană au adresat o scrisoare comună organizațiilor democratice inter
naționale și mișcărilor de masă din 
diferite țări ale lumii, in care con
damnă cu indignare asasinarea in 
închisoare a patriotului sud-coreean 
Ce Iăng Do, președinte al Comite
tului provincial din Djeulla al Parti
dului Revoluționar Unificat din Co
reea de sud. Scrisoarea scoate în e- 
vidență represiunile împotriva pa- 
trioților din Coreea de sud.

Scrisoarea adresează un apel or
ganizațiilor democratice din 
ga lume, tuturor oamenilor 
deri progresiste, de a milita 
eliberarea revoluționarilor și 
ților sud-coreeni arestați.

întrea- 
cu ve- 
nentru 
patrio-

In ajunul deschiderii negocierilor intre oficialități și opoziție

IN PAKISTAN ATMOSFERA 
RAMÎNE ÎNCORDATĂv

CARACI 17 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la 17 februarie a.c. președintele Pakistanului, Ayub Khan, a ridicat starea de urgentă decretată în țară în 1965 cu prilejul conflictului militar indo-pakistanez. Cu toate acestea, guvernul își rezervă dreptul de a emite un număr de ordonanțe pentru a menține unele măsuri prevăzute de starea de urgență.Duminică și luni, la Dacca și Ca- raci s-au semnalat noi incidente.în acest timp, forțele de opoziție continuă să se mențină divizate : pe de o parte se află Comitetul de acțiune democratică, care reunește

opt partide ale opoziției și care s-a declarat gata să negocieze cu oficialitățile pakistaneze în legătură cu posibilitățile și căile de restabilire a calmului în țară ; pe de alta se află adepții fostului ministru de externe, Zulficar Aii Bhutto, lider al Partidului Popular din Pakistan și partizanii lui Mulana Bashani, unul din liderii partidului „Awami". Primul, recent eliberat din închisoare, după o detențiune de aproape patru luni, nu va participa probabil la negocieri, scrie corespondentul agenției France Presse, iar ultimul s-a pronunțat deschis împotriva acestora, lansînd noi apeluri la violență.
bonn „Carte albă" privind
sporirea bugetului militarBONN 17 (Agerpres). — Guvernul R. F. a Germaniei a dat publicității, pentru prima oară de la constituirea republicii, o „Carte albă" cu privire la problemele apărării. Pentru perioada 1969—1972 sînt prevăzute sporiri eșalonate ale bugetului militar, care depășesc cifrele stabilite inițial. Astfel, în 1969 acest buget va crește cu 198 milioane mărci, cifrîndu-se la 19 miliarde, în 1970 — cu 600 milioane mărci (20,5 miliarde), în 1971 - cu 800 000 000 mărci (21,2 miliarde), în 1972 — cu 710 milioane mărci (21,8 miliarde). „Cartea albă"

precizează că, în raport cu „necesitățile N.A.T.O.", aviația militară vest-germană va fi dotată cu avioane americane „Phantom R.F.-4".Intr-o expunere asupra concepțiilor militare pe baza cărora a fost elaborată „Cartea albă" se arată că R. F. a Germaniei se sprijină pe „sistemul integrat al Alianței atlantice" și insistă asupra menținerii pe teritoriul țării a trupelor americane, britanice și franceze. „Cartea albă" precizează că efectivul total al forțelor armate în timp de pace a fost fixat la 460 000 de oameni.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell
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PERUVIENE
i Ambasadorii peruvieni la Wa- | 
i shington și la Organizația Sta- . 

telor Americane au fost reche- ' 
ț mâți la Lima pentru consultări j i în legătură cu evoluția relații- 1 lor dintre Peru si S.U.A. în I 
1 urma exproprierii bunurilor so- i 
/ ciețății americane „Intematio- ' ) nai Petroleum". Cei doi amba- ( i sadori vor participa si la în- . 
? tîlnirea reprezentanților diplo- I 
) matici peruvieni acreditați în i 
i capitalele latino-americane. ca- 
' re se desfășoară la Lima. j
\ în cursul conferinței, minis.» i trul de externe al Republicii^ 
’ Peru, Edgardo f 
i rin, a 
l rilor că 
ț tic se i principal
1 fensive eficiente pentru a în- 
l frunta amenințările nord-amerî- 
J cane de represalii economice". 
) Diplomații peruvieni au pri- 
i mit totodată dispoziții să ri- 
) posteze la campania tenden- 
1 țioasă desfășurată în străinăta- 
i te de către International Pe- 
[ troleum Company. în acest \ scop, la Lima se elaborează în i prezent și o „carte albă", al 
) cărei conținut poate fi ilustrat 
i de următoarea premisă • „In- 
’ temational Petroleum Company ) a operat ilegal pe teritoriul pe- 
i ruvian timp de 44 de ani. a
> extras petrol fără nici o auto- 
l rizație legală din 1924 pînă în 
! 1968". Pe de altă parte, minis- 
) trul de externe Peruvian a de- 
( clarat că va fi efectuată o re- 
l structurare a departamentului> economic din Ministerul de Ex- 
ț teme, pentru o diversificare a i comerțului exterior al acestei 
’ țări. El a subliniat că în pre- 
t zent 40 la sută din comerțul 
? exterior al Perului este con- 
ț trolat de Statele Unite. Jarrîn 
i a adăugat că „unele țări mari" 
' împiedică dezvoltarea indus- 
l trials a Perului, punînd mari 
! obstacole. îndeosebi în ce pri- 
) v'ește industria cuprului, plum- i bului și zincului. Această si- 
1 tuație impune căutarea de par-
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Mercado Jar- . at ambasado- )I
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explicat ___________
pe plan diploma- 

impune ca punct 
„desfășurarea unei o-

teneri comerciali cit mai di
verși.

Preluarea instalațiilor lui 
I.P.C. de către guvernul preșe
dintelui Juan Velasco Alvarado 
și fermitatea cu care acesta în
fruntă amenințările și presiu
nile S.U.A. se bucură de spri
jin nu numai în rîndurile opi
niei publice veruviene. ci și 
din partea unor guverne lati- 
no-americane. Ministrul de ex
terne argentinean. Costa Men
dez. a declarat că tara sa ma
nifestă „ampla solidaritate" față 
de Peru. La Santiago de Chile, 
ministrul de externe Gabriel 
Valdăs a afirmat că „adopta
rea de către S.U.A. a unor sanc
țiuni economice contra statu
lui Peru ar putea pune la în
cercare grea întreg sistemul in- 
ter american". In sferele diplo
matice de aici se afirmă că , 
Peru ar intenționa să convoace 1 cit de curînd o conferință a mi- J 
niștrilor de externe din țările ț 
America, unde să expună a- ' 
ceastă problemă. Fiind vorba 
de un litigiu cu o companie pe
troliferă (pe deasupra subsi
diară a marelui trust .Standard 
Oil of New Jersey", care ope
rează sub o formă sau alta în 
toată America Latină), se pre
vede ca o astfel de reuniune 
nu numai că ar lărgi solidari
tatea față de Peru. dar 
ar putea, totodată, să stimu
leze rezistențe antimonopoliste 
și în alte țări latino-americane, 
adică tocmai ceea ce S.U.A. țin 
să evite cu orice preț.

*

*

*

Vasile OROS17. Rio de Janeiro
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