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Țârani muncitori, tehnicieni și ingineri din agricultura!
Folosiți tot mai bine pămîntul, toate mijloacele de producție de care 

dispuneți, promovați pe scara larga tehnica agricolă înaintată, puneți în va* 
loare toate rezervele din agricultură, pentru a obține recolte bogate, stabile.
în interesul vostru și al întregii țâri I

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
...... ........ .... ...........  I im,,,
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Cetățeni și cetăfene !
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, votați pentru propășirea 

agriculturii noastre socialiste, pentru înflorirea satelor patriei!

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE*1)

«

între candidați
5

întreaga țară cunoaște în aceste zile atmosfera de intensă activitate politică ce însoțește pregătirile pentru evenimentul deosebit de important ce se apropie — alegerile de deputați în organul suprem și în organele locale ale puterii de stat — Marea Adunare Națională și consiliile populare.Pretutindeni în țară, la orașe și la Bate, au avut loc zeci de mii de adunări cetățenești, în care oamenii muncii au propus din rîndu- rile lor pe cei pe care-î consideră cei mai îndreptățiți să candideze în alegeri — muncitori, țărani, intelectuali, oameni cunoscuți pentru patriotismul și devotamentul lor fată de cauza construcției socialiste, pentru hărnicia și energia lor creatoare, pentru priceperea în gospodărirea treburilor obștești. La adunările pentru desemnarea candidaților Frontului Unității Socialiste, la întîlnirile dintre candidați și alegători, au participat milioane de cetățeni, aceste manifestări prilejuind o amplă dezbatere populară asupra problemelor de bază ale politicii interne șl externe a partidului și statului nostru, asupra căilor de dezvoltare a economiei și culturii, de îmbunătățire a gospodăriei locale, de ridicare în continuare a județelor și localităților țării, de creștere a nivelului de trai al celor ce muncesc.Toate acestea ilustrează cum nu se poate mai viu nu numai marile drepturi și libertăți de care se bucură poporul nostru, dar și modul activ, intens. în care el le exercită, spiritul de înaltă responsabili

tate politică și socială de care sînt animați cetățenii țării.Este-'una din multiplele ipostaze ale democratismului profund ce caracterizează orînduirea noastră, pe toate planurile — politic, economic și social. Democrația profundă, consecventă, este o caracteristică inalienabilă a societății socialiste — în care au fost lichidate domnia claselor exploatatoare și proprietatea capitalistă, iar o dată cu ele orice formă de exploatare a omului de către om și orice fel ide di^.Timinare între oameni, în care poporul a reunit pentru prima oară în mîinile lui și puterea politică, dreptul de a se conduce în mod suveran și bunurile ma

teriale — fabricile și uzinele, celelalte mijloace de producție, resursele și bogățiile țării — și instrumentul administrării lor, statul. Tocmai în ă- ceastă determinare obiectivă rezidă superioritatea democrației noastre socialiste, care nu e doar „proclamată", ci efectiv înfăptuită, în înțelesul autentic și deplin al cuvîntului descins din grecescul demoskratos — putere a poporului. Este ceea ce Manifestul Frontului Unității Socialiste a exprir’?ț în formu- ~Tă. lapidată, dar atât de bogată în semnificații: „socialismul și democrația sînt de nedespărțit**.
(Continuare în pag. a H-a)

Tovarășul PAUL NICULESCU- MIZIL, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională în circumscripția e- lectorală nr. I Timișoara-Nord, a vizitat marți dimineața Uzina mecanica și întreprinderea „Industria Iînei", unde a discutat cu conducerile întreprinderilor, comitetele de di-rectie și cu numeroși muncitori.După-amiază, în sala clubului muncitoresc „1 Mai“ a avut loc o întâlnire la care au participat constructori de mașini, muncitori chimiști, textiliste, precum și intelectuali, funcționari. gospodine din această circumscripție electorală. în cuvîntul lor numeroși cetățeni — români, maghiari, germani, sîrbi — și-au exprimat adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, au relevat marile realizări obținute și eu -făcut • totodată o țerie de propuneri în diverse domenii de activitate.Luînd cuvîntul. tovarășul Paul Nî- culescu-Mizil a vorbit pe larg despre
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o serie de probleme actuale ale construcției socialiste și despre intensa activitate desfășurată de partidul și statul nostru pe plan internațional în interesul cauzei socialismului, progresului și păcii. Vorbitorul a chemat oe oamenii muncii din Timișoara să facă din alegeri o nouă manifestare a frăției și unității lor în jurul partidului spre binele și înflorirea patriei — România socialistă.*Tovarășul DUMITRU COLIU, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului central de partid, candidat în circumscripția electorală nr. 1 Baia Mare-Nord pentru Marea Adunare Națională, s-a întâlnit cu mineri de la Săsar, muncitori și ingineri de la Combinatul chimico- metalurgic, Uzina „1 Mai“, Uzina mecanică de utilaj minier. Trustul de construcții, precum și cu lntelec- .IurH si tineri din municipiu. în cadrul- adunărilor au fost reliefate Importantele realizări obținute în dezvoltarea economică și social-culturală a municipiului Baia Mare.în cuvîntul său, tovarășul Dumitru Coliu a expus măsurile inițiate de partid și guvern pentru ridicarea potențialului industrial al țării, pentru creșterea bunăstării oamenilor muncii, subliniind că numeroasele propuneri făcute de alegători vor sta în atenția organelor centrale și locale ale administrației de stat.
★Numeroși alegători din circumscripția electorală nr. 1 Reșița-Est, au participat marți după-amiază, Ja Casa de cultură a sindicatelor, la întâlnirea cu candidatul lor în alegerile de deputat! în Marea Adunare Națională, tovarășul MIHAI DALEA, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul întâlnirii alegătorii au făcut prețioase propuneri privind sporirea potențialului industrial al localității.

Meseria picttțrii înseamnă pentru cei cu adevărat chemați însăși expresia lor de viată, iar nu o simplă modalitate de a se descurca. un expedient bazat pe ignorantă sau snobism. Se știe că. lîngă așa-zisa artă modernă, au putința să se lipească (mai mult ca niciodată) oameni abili si ne- talentati, într-un număr așa de mare încît ajung să se convingă că au dreptul de a da direcții în artă. Fenomenul nu e specific numai artei contemporane. Dar niciodată ca în secolul nostru impostura n-a fost mal fără har și fără meserie.Parcurgînd cu atenție arta Renașterii italiene nu putem spune că totl artiștii au fost geniali, dar și cel ne- talentați. sau cum as spune eu. nechemat!, trebuiau să cunoască temeinic meșteșugul ca să poată lua parte la competiție. Sînt convins că arta nu trebuie să înghețe în ca

lapoade cu care ne-am obișnuit si pe care le-am învățat, dar nu sînt de acord cu schimbările în detrimentul eh Picasso, atunci cînd inventă, cînd se reînnoiește. are la rădăcinile șantierului lui o meserie solidă. ca a sculptorilor greci, ca a desenatorilor egipteni sau a atâtor maeștri
opinii

din trecut. în pictură nu e loc pentru compromisuri, chiar dacă ele sînt lăudate cu surle și cu trîmbiti. Și în asemenea fanfare de multe ori au cîntat și unii critici, olimpienl si estețl, acoperind. In schimb, pe marii artiști mal mult de Injurii decît de laude.Toți artiștii de seamă. români și străini, care au revoluționat arta, s-au bazat pe o mare dragoste fată de umanitate, oe gîndire personală, pe o cu

noaștere serioasă a meșteșugului, și pa niște, caractere atît da puternice încît în numeroase cazuri prețul izbînzii a însemnat sacrificiul total al artistului.Impostura însă, cînd întră în anumite sfere de influentă sau In „a- facere" artistică — a- tît de înfloritoare In Occident — se consacră fără rușine, crezînd că e firesc, intră cu capul sus si cu făptura ei ..impozantă" în Pantheon. „Secolul e violent si dur", pare a spune ea cu Ifos, iar cei ce aparent înving sînt aceia care se străduiesc pe altarul artei un sfert de oră din douăzecișipatru iar restul timpului și-1 petrec ungîndu-și „superba îor personalitate" cu grăsimi pentru a aluneca mai ușor. Nu e timp de gîndit, nu e timp de simțit, — spun ei — să facem opere, elt
(Continuare 
in pag. a Vl-a)

A început fabricația tractoarelor 
destinate mecanizării lucrărilor din 
sectorul legumicol și în viticulturăLa Brașov au intrat în fabricație de serie noile tipuri de tractoare de 40 C P, destinate mecanizării lucrărilor în sectorul legumicol și în viticultură. Se conturează astfel, perspectiva soluționării unor probleme complexe de producție, ridicate în aceste sectoare importante ale agriculturii. Trebuie semnalat însă că uzina din orașul de Ia poalele Tîmpei rezervă și alte surprize In domeniul lărgirii și mo

dernizării producției de tractoare. Astfel, specialiștii fac pregătiri pentru realizarea a trei noi tipuri de tractoare, u- nul pe roți, pentru pomicultură, și alte două pe șenile pentru viticultură și pentru lucrările agriqole pe terenurile situate în pantă. Concomitent se lucrează la noi variante al® tractorului Universal U 650 șl la modernizarea actualelor tipuri de tractoare. (Agerpres)
wmrnnfffffirrmrmrfnf.

Combinatul chimic din Tg. Mureș Foto : S. Cristiau

(Continuare în pag. a VII-a)
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Efortul de investiții, pe care îl fac în prezent statul și poporul nostru pentru dezvoltarea economică și socială a țării solicită din plin industria materialelor de construcții. Concretizarea amplului program de investiții productive și social-cultu- rale, prevăzut de Congresul al IX-lea al P.C.R., este de neconceput în a- fara unei baze serioase de materiale de construcții, care să asigure o a- provizionare ritmică, la timp — în condițiile respectării riguroase a cantității, sortimentului și calității — a tuturor șantierelor. Planul de stat pe 1969 — an hotărîtor al cincinalului — cînd urmează să intre în funcțiune 770 de capacități și obiective importante și să înceapă lucrările pe noi șantiere care vor asigura joncțiunea cu cincinalul următor — își extinde exigențele și asupra acestei ramuri. Cum s-a pregătit și cum va răspunde industria materialelor de construcții sarcinilor și cerințelor crescînde din acest an ? Am avut, pe această temă, o convorbire cu

Convorbire cu tov. îng. Gheorghe NISTOR, 
secretar general în Ministerul Industriei Construcțiilor

tov. îng. Gheorghe Nîstor, secretar general în Ministerul Industriei Construcțiilor.— Nu întâmplător, — ne-a spus la început interlocutorul — in actualul cincinal industria materialelor de construcții se situează printre ramurile care se dezvoltă într-un ritm mai rapid decît cel prevăzut pe ansamblul industriei. Acest lucru are o determinare obiectivă. Pe lîngă ritmul impetuos al investițiilor, binecunoscut este și procesul, din ultima vreme, de schimbare a ponderii diferitelor structuri constructive, în sensul restrîngerii consumului de metal și extinderii acelor soluții constructive ce se bazează pe folosirea prefabricatelor, a zidăriei și betoa-

nelor, care au dus, de asemenea, la sporirea masivă a cererii de astfel de materiale. Aș mai aminti — printre factorii care au contribuit Ta impulsionarea creșterii producției în ramura materialelor de construcții — și extinderea însemnată a producției legumicole de seră și a suprafețelor irigate, dezvoltarea construcției de locuințe din fondurile statului și a celor proprietate personală, solicitările mari la fondul pieței-— Din perspectiva acestor necesități, substanțial amplificate în ultimul timp, sectorul de materiale de construcții este serios solicitat în acest an. Vă rugăm să precizați sarcinile mai importante

ce-1 revin industrie! materialelor de construcții.— De fapt, ritmul de dezvoltare al economiei noastre, nu numai în anul 1969, dar și în următorii ani, impresionantul program de investiții sînt criteriile în funcție de care s-a stabilit nivelul sarcinilor și exigențelor față de industria materialelor de construcții în acest an. In 1969 este prevăzută o creștere a volumului producției materialelor de construcții cu 14,3 la sută față de anul precedent, urmînd să se atingă, în acest fel, un nivel cu aproape 7 la sută superior celui stabilit în planul cincinal pentru anul în curs. Este de menționat și faptul că populația o să primească în acest an, prin intermediul comerțului, cu aproape 15 la sută mai multe materiale de construcții față de anul 1968.— Anul 1969 se caracterizează nu numai prin ritmul susținut(Continuare în pag. a IlI-a)

Evoluția medicinii în țara noastră s-a făcut în etape, paralel cu progresele social-economi- ce. Privim cu mîndrie realizările frumoase din clinici, spitale, policlinici, laboratoare și circumscripții, precum și cele care au contribuit la progresul științific.Aș dori să relev la începutul acestor rînduri o idee care străbate, uneori afirmată direct, alteori integrată în spiritul unor măsuri preconizate, toate capitolele recentelor Directive ale C.C. al P.C.R. — și anume aceea că activitatea medicală nu depinde numai de colaborarea strînsă între clinică și laborator. între omul de știință și clinician, ci și de înțelepciunea practicianului, înțelepciune pe care Arlstotel o numea phro- nesis, și o definea ca facultatea de a face pe oameni să vadă ce este bine pentru ei și pentru umanitate.Avînd la bază cunoașterea științifică a stării de sănătate a populației, a aspectelor organizatorice ale asistentei medicale, făcînd dovada interesului major pe care conducerea partidului și statului îl acordă ocrotirii sănătății populației, documentul amintit a realizat -o analiză deosebit de clară

ți lucidă a situației actuale din acest sector -r lucru bun, pentru că o primă condiție a progresului este cuprinză- toarea cunoaștere a realităților. O deosebită importanță pentru noi o are enunțarea unor aspecte economice. In mod greșit se consideră că activitatea sanitară nu s-ar reflecta asupra situației financiare a statului. în bolile digestive cronice, internările abuzive ale bolnavilor cu ulcer, hepatită cronică ș.a. pe perioade de 60—180 de zile anual nu sînt nicidecum fenomene izolate. Pe lîngă suferința bolnavului, costul social al bolii ajunge la un nivel foarte ridicat La cheltuiala reprezentată de medicamente, spitalizare și îngrijire, se adaugă paguba materială rezultată din zilele de lucru pierdute și din forța de muncă scăzută. Dacă multiplicăm numărul de zile de incapacitate de muncă cu paguba reprezentată de cheltuieli și de neparticiparea la producție, se ajunge la cifre care trebuie să ne rețină atenția. Aceasta se poate remedia numai prin profilaxie, diagnostic precoce și Corect. tratament rațional și viguros, precum și urmărirea, în etape, a bolnavilor cronici, chiar

și în fazele asimptoma- tice. Supravegherea bolnavilor se poate face în condiții bune la policlinicile atașate spitalelor sau la circumscripții.Iată de ce. ca vechi lucrător în domeniul practicii medicale, socotesc de mare însemnătate sublinierea insistentă din documentul recent de ă se extinde activitatea de profilaxie, de tratament rațional, fără excese inutile și chiar dăunătoare asupra sănătății oamenilor. Prelungirea nejustificată.a perioadei de internare, exagerările în medicamentație au. cum este ușor de bănuit, consecințe asupra stării de spirit, moralului bolnavului — factor deloc neglijabil în lupta împotriva oricăror maladii. în acest sens, aș vrea să insist asupra necesității de a se corecta părerea potrivit căreia aspectul practic și științific al unei probleme medicale constă aproape exclusiv în investigațiile de laborator. desigur foarte importante, uitîndu-se că solicitările numeroase de examinări, uneori inutile, repetate în mod(Continuare 
în pag. a VII-a)

Nu s-au împrăștiat încă undele unui plăcut cîntec popular local și din aparatul de radio răzbate vocea crainicului: „Cumpărați produse grecești". Uneori, coruri de bărbați, femei sau copii, independent de destinația produsului respectiv, susțin îndemnul exprimîndu-și. prin intonații corespunzătoare, satisfacția ce
CORESPONDENȚA DIN ATENA 

DE LA AL. CtNIPEANV

I o simt achiziționînd mărfuri ce poartă o anumită marcă autohtonă. Prin- tr-o circulară guvernamentală, primăriile au fost instruite să vegheze ca instituțiile publice să folosească numai produse grecești. Primul ministru Papadopulos, vorbind la o adunare în clădirea parlamentului, a lansat populației un apel în același sens, spunînd : „eleni, e necesar să consumăm produsele grecești". Cu cîteva zile în urmă, ministrul comerțului prezida o reuniune a comitetului, recent format, cu participarea unor oameni de afaceri, printre care președintele asociației industriașilor, pentru protejarea produselor naționale. Toate acestea fac parte din campania împotriva a ceea ce se numește aici, într-o manieră cam subiectivă, „xenomanie", adică a „predilecției" cumpărătorilor pentru produsele străine, de larg consum și alimentare, care inundă piața. Evident, publicul larg, departe de a-și permite luxul de a fi „xenoman", saH (Continuare în pag. a VII-a)
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Este cunoscut cu cîtă stăruință insistă partidul nostru asupra creșterii eficienței activității în economie, în cercetarea științifică, în învățămînt, în toate domeniile de activitate. Pe primul plan al preocupărilor este înscris pretutindeni în prezent efectul util, concret. Este firesc ca și învățămîntul de partid să tină seama de această cerință. De fapt, eficienta în învățămîntul de partid are un sens mai larg ; putem caracteriza ca atare acel învățămînt care, prin forța sa de convingere și de înrîurire, îndeamnă la fapte, determină rezultate palpabile. Este vorba de o eficiență nu în sens simplist, ci în optica aportului la ridicarea nivelului politico-ideologic. Măsura în care contribuie la însușirea temeiurilor științifice ale politicii marxist-leni- niste a partidului, la aplicarea acestei politici în fiecare sector al construcției socialiste — iată criteriul esențial al eficienței învățămîntului de partid.în ce fel, prin ce mijloace putem obține o accentuare a caracterului util, concret al învățămîntului ? Experiența multilaterală a organizațiilor de partid evidențiază metode bune, valoroase, dar și unele practici greșite, unele rămășițe ale unui stil de muncă învechit. Vom încerca în cele ce urmează să schițăm cîteva concluzii, cristalizate din analiza activității unor cercuri de studiere a problemelor economice.O primă observație se impune din capul locului: pretutindeni unde învățămîntul de partid este eficient, a- ceasta se datorește mai ales situării lui în actualitate, în miezul preocupărilor actuale ale partidului, după cum multe din neajunsurile lui își au cel puțin una din cauzele principale în ruperea de viață, în ignorarea elementului actual, nou.în cursul lunii ianuarie am avut prilejul să participăm la dezbateri în cadrul cercurilor cu profil economic din cîteva sect.ii de, bază ale exploatării miniere SăsaN— Baia Mare. Cu puțin timp înainte, avusese loc plenara C.C. al partidului consacrată a- nalizei principalelor probleme dezvoltării nul 1969; probleme, care au nară și care ea le-a trasat s-au trat discuțiile în cercurile amintite. Bine realizată în acest sens ni s-a părut și expunerea despre organizarea științifică a producției și a muncii făcută la Industria textilă Lugoj în luna decembrie 1968. Cu mult simt pedagogic, urmărind finalitatea explicațiilor, propagandistul Crigănuță Ni- colaie a îmbinat latura teoretică cu cea practică, a știut să se ridice în explicații de la ceea ce muncitorii știau din experiența zilnică la analiza factorilor esențiali în vederea organizării științifice a producției. Cursantii au ascultat cu atenție expunerea pentru că ea a adus ceva nou. a deschis perspective în legătură cu activitatea lor la locul de muncă.Dezbateri asemănătoare sub raportul finalității, eficientei au avut loc și în cooperativele agricole din comunele Urechești — județul Vrancea, Fîrțănești — județul Galați, Ianca — județul Brăila, Petrești — județul Dîmbovița. Ceea ce a caracterizat aceste dezbateri a fost efortul cursantilor de a circumscrie la cooperativa lor problematica abordată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor agricole de producție, de a examina ce au de făcut pentru a transpune în viață politica partidului de întărire a proprietății socialiste, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii.Intercondițlonarea strînsă dintre actualitate și eficiență este mai mult decît evidentă. Dacă stăruim totuși asupra ei, o facem pentru că în pofida acestei evidențe, cerința actualității este încă adeseori ignorată sau realizată formal în propaganda de partid. O privire asupra tematicilor diferitelor cercuri' ne arată, de regulă, teme actuale, inspirate din preocupările majore ale partidului. Urmărind însă cum se expun și cum se dezbat, constatăm de multe ori o anumită încetineală în receptarea aspectelor noi. La „Textila“-Mier- curea-Ciuc, de pildă, a avut loc în luna decembrie 1968 o expunere despre investiții, pe care propagandistul — inginer în întreprindere — a ținut-o după un material păstrat din anii studenției, fără să-i mai adauge nimic 1 Tot așa la școala uzinală de la Tehnometal-Timișoara, s-a ținut o lecție despre acumulare ca izvor al progresului economic, alcătuită pe baza unor manuale de acum cîțiva ani. Ni s-a argumentat că acumulările au reprezentat și acum 4—5 ani un element la fel de important în politica partidului, ceea ce este, desigur, adevărat. Dar cîte aspecte noi nu s-au ivit de atunci în această problemă 1 O tratare eficientă nu ar pu-

tea să facă abstracție, de pildă, de ponderea actuală a acumulărilor — în condițiile revoluției tehnico-științi- fice contemporane, ale modernizării e- conomiei și ale recuperării decalajului față de țările înaintate din punct de vedere economic ; nu ar putea să nu se ocupe de eficiența in- . veștițiilor, asupra căreia se stăruie atît de mult în ultimii ani. Dacă asemenea aspecte fundamentale sînt ignorate, dispare de fapt însăși rațiunea de a fi a unei lecții pe această temă !Este binecunoscut faptul că politica partidului se realizează nu prin- tr-o rețetă unică, ci într-o mare diversitate de condiții, care diferă de Ia întreprindere la întreprindere, de la județ la județ. De aici și necesitatea ca învățămîntul de partid să fie concret, diferențiat, raportat la specificul activității și preocupărilor cursanților. Firește că pentru a realiza un asemenea învățămînt este necesară, înainte de toate, o studiere atentă a realităților, a problemelor fiecărui loc de muncă. Reducerea prețului de cost, creșterea rentabilității, îmbunătățirea calității intră în preocupările tuturor întreprinderilor, dar în fiecare au o pondere diferită.

clentă exemplificare realizăm numai dacă examinăm ansamblul faptelor care se referă la problema în cauză, alegîndu-le pe cele tipice, esențiale.Unii propagandiști, lectori înțeleg caracterul concret al expunerii ca o îngrămădire de date și fapte, pe care nu le însoțesc de comentariul necesar. Astfel, o expunere despre creșterea nivelului de trai, tinută recent Ia cabinetul de partid de la Satu Mare, a fost o simplă inventariere a datelor cuprinse în Manifestul Frontului Unității Socialiste și în Comunicatul Direcției Centrale de Statistică privitor la îndeplinirea planului pe anul 1968 ; or, aceste date ar fi trebuit să constituie doar canavaua pe care s-ar fi putut țese o bogată și convingătoare argumentare.Astfel de concretizări ca cele la care ne-am referit mai sus au un numitor comun : este vorba, în toate aceste cazuri, de o alunecare în formalism, de o înțelegere a exemplificării ca un scop în sine. Or, în învățămîntul de partid exemplificăm nu de dragul de a exemplifica, ci pentru a stimula gîndirea oamenilor, pentru a dezvolta capacitatea lor proprie de a analiza și interpreta
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ale economiei naționale în a- tocmai asupra acestor asupra neajunsurilor fost criticate în ple- asupra sarcinilor pe concen-
Chiar în cadrul aceleiași întreprinderi, aceste probleme nu se pun la fel în toate secțiile. Acesta este unul din considerentele pentru care organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții etc li s-a lăsat deplina inițiativă în elaborarea programelor pentru cercurile lor de studiu, posibilitatea de a alege acele teme a căror aprofundare și dezbatere li se pare de cea mai mare utilitate. Totuși, întîlnim încă în unele întreprinderi (de exemplu uzinele „Unio“-Satu Mare), instituții practica elaborării unor tematici uniforme, stereotipe pentru toate cercurile de studiu, sau a unor texte care se citesc în toate secțiile, indiferent dacă se potrivesc sau nu specificului lor. Aceasta împinge inevitabil spre o tratare a problemelor la modul general, spre un învățămînt șablon, cenușiu, cu o slabă rezonanță în conștiințe.: Tratarea generală este,nu odată rezultatul tendinței unbr propagandiști de a cuprinde r.brcî-.-.ț aspectele unei teme, de la „a" la „z". într-o expunere pe tema „Republica Socialistă România, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate", făcută recent. în cadrul pregătirii propagandiștilor la cabinetul sectorului I din București, lectorul și-a propus să lămurească patru mari aspecte : caracterul puterii de stat în tara noastră, rolul conducător al partidului în statul socialist, raportul dintre stat și națiune, politica externă. în intervalul de o oră pe care-1 avea la dispoziție, el n-a putut însă, cum era și de așteptat, decît să le parcurgă în fugă, expunerea lui reducîndu-se la unor generalități.Concretul presupune care, cu alte cuvinte viață. Asistăm însă ori la o înțelegere greșită a cerinței de a exemplifica. De pildă, exemplificarea redusă la formula generală „și la noi în uzină întîlnim asemenea situații...", adăugată la sfîrșit. Ing. Nicolae Cîrțu de la Institutul de proiectări de mașini-unelte și agregate ne spunea la efectul unor plificări : „Toată atunci să se agite știe că mai urmează cîteva fraze și lecția e gata...". Faptele, dacă sînt luate în afara întregului, a conjuncturii concrete în care se încadrează, dacă sînt fragmentare și arbitrare nu spun nimic. O reală si efi-

absolut- toate

însăilareaexemplifi- fapte de de multe

odată, referitor asemenea exem- lumea începe ’ pe scaune, căci

fenomenele vieții sociale, faptele ce se petrec sub ochii lor. Numai în măsura în care reușim aceasta, putem vorbi de un învățămînt eficient.Modul abstract de abordare a problemelor și formalismul scot din cîmpul vizual al cursantului specificul calitativ al diferitelor aspecte, uneori creează o anumită inerție ; în asemenea cazuri cercurile îsi desfășoară activitatea monoton, plictisitor. Numai atunci cînd problemele sînt analizate concret devin interesante, pentru că această tratare impune sublinierea trăsăturilor caracteristice etapei, fenomenului sau procesului respectiv. Cursantul trebuie să simtă că face de fiecare dată un pas înainte, că informarea, consultația, simpozionul sau dezbaterea la care participă umplu un gol în pregătirea sa, că a descifrat și înțeles mai bine sensul, direcțiile în care evoluează anumite procese și

fenomene. Numai în acest fel el poate să tragă concluzii pentru munca ce o desfășoară zi de zi, numai în acest fel învătămîntul de partid se impune ca un instrument, o pîrghie utilă în ridicarea nivelului activității din întreprinderea sau instituția respectivă.Arătam mai înainte că concretul este un atribut esențial al eficienței învățămîntului. De aici nu rezultă .însă că concretul trebuie absolutizat, rupt de cerințele analizei teoretice. La o discuție pe tema prețul de cost și căile reducerii lui, în- tr-un cerc de studiu de la uzina de preparare Săsar — Baia Mare, de pildă, s-au analizat foarte concret unele aspecte ale activității din uzină, dar a lipsit orice explicație, orice anali- ■ ză asupra prețului de cost privit ca o categorie economică, asupra elementelor care-1 compun, asupra importantei pe care o are reducerea lui pentru sporirea rentabilității, creșterea acumulărilor etc. O asemenea manieră de a discuta nu asigură acea lărgire a orizontului, acea privire de țelegeri este în vingere mîntului, a eficientei lui. Pentru a discuta problemele de producție în- tr-un unghi strict practic, concret, există atîtea și atîtea foruri — consfătuirile de producție;» adunarea generală a salariatilor. ședințele sindicale etc. Dacă în învătămîntul de partid problemele se dezbat în a- celași fel ne putem întreba care mai este specificul lui ?Eficienta învățămîntului depinde mult de propagandist, de priceperea sa de a trece totul prin judecata proprie, de efortul pe care-1 face pentru a cunoaște realitățile. Faptul că un propagandist îndeplinește de multi ani această muncă este un motiv în plus de exigentă față de rezultatele activității sale, în nici un caz stagiul îndelungat nu-i dă dreptul la abordarea superficială a temelor, la expuneri din aduceri aminte, încropite ad-hoc.Munca creatoare a propagandistului poate găsi un solid punct de sprijin în pregătirea de la cabinetele de partid. Desigur, cu condiția ca expunerile ce se țin aci să nu cuprindă generalități arhicunoscute, să nu fie simple compilări de texte decupate din ziare sau reviste, cum se mai întîmplă uneori, ci să ofere adevărate modele de abordare actuală și concretă a problemelor principale ale politicii partidului. Tocmai în această direcție ar trebui să-și îndrepte eforturile cabinetele de partid. După părerea noastră, și din partea comitetelor județene, municipale și o- rășenești de' partid, ar trebui să existe o preocupare mai susținută pentru conținutul învățămîntului de partid. în genere, sporirea eficientei activității propagandistice solicită e- forturile stăruitoare ale tuturor factorilor care poartă răspunderea nele torii șiși. va fi mai actual, mai concret, mai bine ancorat în viață, cu /atît își va ___  ____ _____ ______1 ce-i înarmarea politică'și ideo- membrilor de partid și a oameni ai muncii.

ansamblu necesară unei în- profunde — ceea ce, evident, detrimentul puterii de con- și de influențare a învăță-

stăruitoare care poartă bunului său mers — orga- și organizațiile de partid, lec- și propagandiștii, cursantii în- Cu cît învătămîntul de partidpine ancorat in viața, cu latit 1: putea îndeplini mai bine; rolul revine în logică a celorlalți

scrisorii
de la cutia poștală

la destinatar
Azi ați - expediat o scrisoare unui prieten, unei cunoștințe. V-ați întrebat însă vreodată ce drum străbate ea din momentul depunerii în cutia poștală sau la ghișeul oficiului. prin cîte mîini trece, la cîte operații de prelucrare și cartare este supusă pentru a fi dirijată spre a- dresa indicată și a ajunge la destinatar 1 V-ați întrebat dacă acest drum ar putea fi scurtat, dacă circulația scrisorii ar putea fi simplificată ?în discuțiile purtate la direcția generală de resort din cadrul Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor ne-au fost înfățișate pe larg eforturile făcute în ultimii ani ; au apărut în numeroase orașe ale țării oficii P.T.T.R. noi, moderne, ce oferă cetățenilor servicii bine organizate, prestate de personal calificat; au fost introduse mijloace moderne de preluare și prelucrare; a crescut capacitatea de transport și a început organizarea unei rețele rapide de mijloace auto ; a fost îmbunătățit sistemul de distiibuire a corespondenței ; s-au extins operațiile mecanizate în prelucrarea și transportul de poștă și presă ; au fost înființate noi curse poștale etc.S-a făcut însă totul pentru ca cetățenii să fie mulțumiți,; ca serviciile de poștă să funcționeze la nivelul cerințelor publicului ? Pentru a afla un răspuns am apelat la efectuarea unui test cu scrisori de control depuse' în mai multe cutii poștale pe diferite adrese. Iată rezultatele sondajului efectuat: din totalul scrisorilor expediate s-au încadrat în termenul de circulație 70 la sută, restul avînd o întîrziere de una sau mai multe zile, și aceasta în condițiile expediției Loco. Ce se întîmplă în restul țării ? Spicuim pentru aceasta cîteva din scrisorile sosite la redacție : „în comuna Aninoasa — județul Argeș, ne semnalează Bela Constantin, atît corespondența cît și presa se distribuie în mod defectuos. Primim adesea scrisori după ce ele își fac mai întîi „stagiul" de o sau chiar 10 zile în tolba poștal, sau mai știu euFără îndoială, eficiența unor măsuri întreprinse în primul rînd. de modul în care fiecare diriginte de oficiu organizează activitatea în unitatea sa. de priceperea și capacitatea sa înmuncă, precum și a personalului, dar totodată și de felul în care se realizează supravegherea activității. Controalele prin sondaje permanente ar trebui să substituie sistemul actual de control incidental. Cazurile de colectare cu întîrziere a corespondenței de la cutii, cele de nerespectare a programului de prelucrare și expediere, cele de distribuire cu întîrziere a trimiterilor, oricît-de izolate ap fi, trebuie pri-

vite și analizate cu atenție, pomln- du-se de la premisa că orice asemenea „caz" este de fapt un rebut de calitate, generator de nemulțumiri și perturbații în deservirea cetățenilor.Este o realitate faptul că în unele cartiere cutia poștală este o raritate, că poți să străbați kilometri pînă a găsi una. Practic, în loc să se progreseze s-au anulat unele măsuri bune mai vechi. Ar fi oare dificil ca poșta să analizeze posibilitatea introducerii sau, mai bine zis, a reintroducerii cutiilor de depunere în unele tramvaie, la vagoanele poștale ale trenurilor ? Credem că realizarea unor consultări periodice cu cetățenii ar putea avea consecințe pozitive în ceea ce privește adoptarea unor modalități de lucru capabile să sporească operativitatea în acest sector. După cum, pentru evitarea unor pierdări, întîr- zieri sau deteriorări a corespondenței, mai ales la blocuri, asociațiile de locatari ar putea să fie mai operative în acțiunea de dotare a holurilor de la parter cu sori.
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cutii de scrl-
★Din domeniul vast poștale ne-am propus

Despre

și neghinăLa întreprinderea agricolă de stat Crucea, aparținînd Trustului zonal Constanța, s-a înregistrat o pagubă de peste 55 000 lei. Aproximativ 30 de tone de grîu pentru sămînță au fost degradate, datorită condițiilor necorespunzătoare de depozitare. Si astfel. în loc să fie folosit la însămînțări. a fost dat la animale. Cel puțin ales din grîu... neghina ? poate și din „gospodari" se cerne pleava 1
La adresa

s-a Căva

săptămînă factorului pe unde", muncii, a depinde,

Conf univ. dr.
Gheorqhe P. APOSTOL 

Ada GREGORIAN

dovlecei, pătlă-

Gospodina pricepută are întotdeauna o cămară provizii. Acolo are de toate. Are tot felul de produse conservate de „gospodinele" industriei alimentare, de fabricile de conserve Valea Roșie, Flora, Fetești, Calafat, Zagna-Vădeni și altele. In cămara oricărei gospodine prevăzătoare se găsesc cutii sau borcane cu tocană de legume, suculentă și gustoasă, preparate din legume proaspete : ardei, morcovi, roșii în amestec cu orez, condimente, ulei și sos de pătlăgele roșii. Gospodinele a- preciază faptul că tocana de legume are înalte însușiri nutritive, gust picant, miros îmbietor.Și ghiveciul de gătit a fost preparat numai din legume proaspete, de cea mai bună calitate : fasole, vinete, mazăre, morcovi, ardei în sos picant de gele.Mai există și alte preparate suculente și gustoase ce pot sta în cămara gospodinei. Le cunoașteți ? Ați „verificat" stavrizii și macrourile pe care le livrează comerțului întreprinderea de industrializare a peștelui Tulcea și întreprinderea piscicolă din Brăila ?

al deservirii r_T____ _______ în rîndurilede față să ne mai oprim încă asupra unui aspect : organizarea și funcționarea serviciilor de mesagerie poștală. Ziarul nostru a mai analizat în coloanele sale această problemă, făcîndu-se cu acel prilej o seamă de referiri critice la adresa sectorului de mesagerie pe baza unor cazuri concrete sesizate de redacție sau de corespondenții săi. Se scria într-unul din articole : „Multi s-au obișnuit ca atunci cînd au de expediat' un colet să vină la poștă cu pînză de sac sau cu vreun capăt de față de masă, cu ac, creion chimic și sfoară de manila... Vrei să expediez! un colet ? Cumperi cuie, ață, faci rost de o lădiță. un ciocan..." Metode învechite, dimentare....Și totuși istoria se repetă, putem spune că ministerul nu a treprins nimic în această perioadă. O ședință de colegiu — ținută la scurt timp după apariția articolului din care am citat, deci acum cîțiva ani — preconiza printre măsurile adoptate „introducerea unor tipuri de ambalaje pentru expedierea cole- telor de mesagerie". Rezultatul ?...Sala de mesagerie a Oficiului 22 din Capitală.— Cum putem expedia un colet de vreo 10 kg. ?— Nimic mai simplu, ne răspunde funcționara de la ghișeu, faceți rost de o lădiță, cumpărați un metru-doi de pînză albă, sfoară groasă de am- balaj, sforicică subțire de cusut... aîix- Qț cutie de cgrtop nu avetiî..—- Numai la Oficiul nr. 1 găsiți 'așa ceva.Deci situația e aproape la fel acum 3 ani, ca și acum 10 ani: lădiță, cu cuie și ciocan.Ne deplasăm totuși la adresa dicată. Ghinion : nici aici nu există cutii din carton. Ni se oferă în schimb o ladă de fier-tip cu circuit restrîns numai pentru anumite localități din tară.— Am avut și ambalaje de carton, ne spune șeful oficiului, dar momentan ne lipsesc. Am cerut și la depozit, dar nici acolo nu mai sînt.De la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor aflăm că anul acesta, deși cererea de ambalaj este în creștere, repartiția de carton ondulat este mult mai mică față de anul trecut.Desigur, sînt și alte aspecte legate de mesageria poștală : pierderile și deteriorările de colete, circulația lor defectuoasă și chiar rătăcirea u- nora. Cu alt prilej vom reveni cu o analiză mai amănunțită asupra cauzelor acestor neajunsuri. Deocamdată le semnalăm doar, limitîndu-ne la a adresa cîteva întrebări Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor : Este posibil să fie lichidate practicile rudimentare folosite în expedierea co- letelor poștale ? Poate fi în mod real accelerat drumul parcurs de scrisoare de la cutia poștală la cetățean ?
Mihai IONESCU

potrivită
Pe cînd coechipierii săi 

trau în

niște de ru-Nu în-

ca cuin-

(Urmare din pag. I)Partidului Comunist Român, forța conducătoare în societatea noastră, îi revine meritul imens de a fi călăuzit poporul nostru Ia întronarea în viața politică și socială a acestei atotcuprinzătoare și reale democrații, în care și-au găsit împlinirea și depășirea idealurile de libertate și egalitate socială ce au însuflețit de-a lungul veacurilor pe cei mai buni fii ai săi, pe cei mai luminați patriot!. In viziunea dialectică asupra lumii, partidul consideră democratismul nu ca un fenomen încheiat, încremenit, ci ca un proces în plină evoluție, în cursul căruia se cristalizează formele și metodele adecvate stadiului de dezvoltare a societății și necesităților fiecărei etape, căile optime pentru atragerea tot mai intensă a maselor largi la conducerea treburilor obștești, pentru completa manifestare a personalității fiecărui individ în viața socială.Lărgirea democratismului nu are în concepția partidului nostru un caracter conjunctural ; o operă de asemenea amploare cum este edi- 'icarea și desăvîrșirea societății noi nu este posibilă fără apor- ul de energie, inițiativă și creație al nașelor celor mai largi, iar aceasta e poate asigura numai prin pune- ea viguroasă în mișcare a tuturor re- orturilor democratismului. Cu cît so- alismul realizează o democrație mai naltă, superioară orînduirilor pre- edente, capabilă să asigure cu a- 'evărat libertatea și egalitatea tu- 'iror, respectul total față de om, po- îbilitățile cele mai largi de dezvol- are a personalității umane, cu atît poresc puterea de atracție și pres- igiul lui în lume. „Prin modul în ■are edificăm noua orînduire în țara ’.oastră — arăta tovarășul Nicolae leaușescu — prin priceperea și con- ccvența cu care știm să dezvoltăm emocrația socialistă — care oferă oporului posibilitatea participării Ia uvernarea țării, lă elaborarea și în- ăptuirea politicii sale interne și externe — prin fermitatea cu care promovăm și aplicăm nobilele idei ale umanismului socialist, ale dreptății

și echității sociale, noi demonstrăm în practică superioritatea societății eliberate de exploatare".Și în acest domeniu, ca de altfel în întreaga- viață a societății noastre. Congresul al IX-lea s-a afirmat ca un moment de importanță istorică, impulsionînd prin ideile și hotărîrile sale dezvoltarea democrației, stimu- lînd valorificarea posibilităților și a marilpr avantaje ce rezidă în noua orînduire, în caracterul democratic al organizării vieții sociale.

consacrate prin noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare, cadrul general mult mai favorabil creat activității organelor de stat ca urmare a reorganizării ad- ministrativ-teritoriale — au determinat creșterea rolului acestor organe, asigurînd totodată condițiile pentru o mai strînsă conlucrare a lor cu masele largi de cetățeni, pentru fructificarea largă a inițiativei locale.O realitate dominantă a vieții politice din țara noastră este fap-

ceasta a întărit și întărește tot mai mult unitatea dintre partid, guvern și popor, sporește elanul cu care cetățenii muncesc pentru a da viață programului multilateral de înflorire a patriei.Democratismul orînduirii noastre se exprimă pregnant în deplina egalitate in drepturi a naționalităților conlocuitoare cu poporul român. Manifestul Frontului Unității Socialiste consemnează o vie realitate a țării noastre atunci cînd arată că oamenii

Dezvoltarea continuă
a democrației

Sînt semnificative în acest sens perfecționările aduse în aplicarea principiului guvernării statului de către popor.Poporul nostru, ca deținător suveran al puterii, o exercită prin Marea Adunare Națională și consiliile populare. Alese prin vot universal, egal, direct și secret, aceste organe sînt emanația voinței tuturor cetățenilor țării, asigură accesul lor Ia exercitarea puterii, prin deputății care-i reprezintă. îmbunătățirile care au fost aduse pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și Conferinței Naționale în structura și modul de funcționare a organelor puterii de stat — lărgirea funcțiilor Marii Adunări Naționale, introducerea sistemului sesiunilor deschise, de durată, îmbunătățirea activității comisiilor permanente, competentele sporite ale organelor locale ale puterii de stat.

tul că masele își spun cuvîntul asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării țării nu numai prin reprezentanții lor în organele alese ale puterii de stat, ci și în mod direct, nemijlocit. Dezbaterile largi a- supra problemelor de interes național sau local ce au loc acum în întreaga țară în vederea alegerilor, în- tîlnirile dintre candidați și alegători se încadrează în mod firesc în practica ce s-a încetățenit trainic în ultimii ani în întreaga activitate a partidului și guvernului de a se sfătui cu cei ce muncesc, a ie cere părerea, a-i atrage la elaborarea principalelor măsuri și acte de stat. Pe drept cuvînt se arată în Manifestul Frontului Unității Socialiste că „mai mult decît oricînd politica partidului și statului reprezintă expresia intereselor maselor, sinteza experienței și înțelepciunii lor colective". A-

muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare au asigurate toate condițiile pentru a se manifesta nestingherit, în întreaga viață de stat și economică, în știință, învățămînt, artă și cultură ; ei sînt reprezentați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, în conducerea organizațiilor de masă și obștești, folosesc limba maternă în în.vățămînt și cultură. în administrație și în activitatea obștească, dispun de școli, instituții cultural-artistice, ziare, reviste și cărți, 'beneficiază în egală măsură cu poporul român de roadele construcției socialiste. Constituirea consiliilor oamenilor muncii aparți- nînd naționalităților conlocuitoare a creat un cadru și mai favorabil afirmării lor în viața social-politică, participării lor la conducerea treburilor statului.Ca o încununare a măsurilor

menite să adîncească democratismul în viața politică a țării ne apare constituirea Frontului Unității Socialiste. Organism politic permanent în care sînt reprezentate, alături de Partidul Comunist Român, principalele organizații de masă, obștești și profesionale, consiliile oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, Frontul Unității Socialiste oferă tuturor cetățenilor țării cadrul Unei permanente și active participări la întreaga viață social-politică a statului.Forța democrației socialiste, superioritatea ei asupra oricărui alt tip de democrație izvorăsc din baza ei economică, reprezentată de proprietatea socialistă, care asigură poziția absolut egală a tuturor cetățenilor față de mijloacele de producție. Aplicarea riguroasă a principiilor democratice în sfera vieții economice constituie o preocupare de seamă a partidului și statului nostru. Pe această linie se înscriu măsurile care au fost luate, potrivit hotărîrilor Conferinței Naționale, pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, lărgirea atribuțiilor unităților economice, dezvoltarea autonomiei și gestiunii lor proprii, aplicarea principiului conducerii colective în economie; așa cum se știe. în toate unitățile economice de stat au luat ființă. în cursul anului trecut, comitetele de direcție și s-a instituit adunarea generală a salariaților — ca forme colective de conducere economică.Efectele dezvoltării democrației socialiste se fac simțite și în domeniul vieții ideologice, al învățămîntului, artei și culturii. Măsurile luate pentru îmbunătățirea metodelor de conducere în a- ceste sectoare, pentru lichidarea metodelor administrative și punerea pe prim plan a activității politico-ideo- îogice în orientarea creatorilor spre preocupările majore ale poporului român, spre marile teme și subiecte ale realității socialiste asigură un climat fecund pentru creația artistică pentru afirmarea personalității fiecărui creator.N-am putea încheia această sumară trecere în revistă a perfecționărilor

democratice din ultimii ani fără a aminti de măsurile pentru continua întărire a legalității socialiste. Ceea ce s-a înfăptuit în acești ani în direcția așezării justiției în deplinătatea drepturilor ei, a înnoirii si perfecționării legislației, a întronării respectului față de lege — de la organele de stat și pînă la simplul cetățean — dă fiecăruia certitudinea că drepturile și libertățile sale sînt bine apărate și garantate împotriva oricăror abuzuri și ilegalități. La adîncirea democrației socialiste contribuie în mod substanțial promovarea consecventă de către P.C.R. a principiilor de dreptate și echitate socială. Politica partidului tinde să fructifice plenar valențele democrației socialiste care proclamă și realizează omul ca valoare supremă în societate ; înlătură inegalitatea între oameni întemeiată pe deosebiri de clasă, dar o înfăptuiește pe cea întemeiată pe merite ; asigură repartiția produsului social pe baza u- nicului criteriu just și echitabil- — acela al cantității, calității și responsabilității muncii sociale.înfăptuirea consecventă a principiilor democrației consolidează și mai mult puterea politică a clasei muncitoare, cimentează baza de granit a societății noastre — alianța muncitorească-țărănească — întărește unitatea dintre muncitori, țărani, intelectuali, dintre toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, coeziunea întregului popor în jurul partidului comunist.Conducerea de către partid, autoritatea lui se întăresc nu prin restrîn- gerea democrației, ci prin lărgirea ei. prin deszăgăzuirea tuturor rezervelor de energie și inițiativă care sălășluiesc în mase. La rîndul ei, dezvoltarea democrației duce la întărirea legăturilor partidului cu masele, îi dă posibilitatea să-și exercite mai eficient și mai cuprinzător rolul său conducător. Promovînd politica de continuă adîncire și perfecționare a democrației socialiste, partidul asigură înaintarea rapidă a societății noastre, punerea din plin în valoare a posibilităților ei nelimitate de progres.

.................. in-.......... „șut", Gheorghe Marin, 
achiziționat proaspăt pe post de 
vîrf de atac la echipa de fotbal 
„Minerul"-Roșia Montană. își intra și el „în mină". Opera, a- 
dică. prin apartamentele blocu
rilor ! Surprins în... „ofsaid" de 
lucrătorul de miliție Stefan 
Sabo, „fotbalistul" se lansează 
într-o formidabilă cursă. A fost 
o urmărire ca-n basme I Cu 
geamantanul plin cu lucruri fu
rate. omul străbate în goană, o- 
rasul, trece canalul înghețat, a? poi rîul Aries (prin ava pînț, la piept) si ca un adevărat poli
sportiv (urmărit acum si de Ni
colae Milion — șeful filialei de 
vînătoare) își continuă crosul prin pădurea de pe munte, o- 
prindu-se dc-a dreptul... în- 
tr-un coteț de găini dintr-o 
curte. Nici nu se putea un fi
nal mai potrivit. în fond, ce-a 
făcut găinărie se cheamă 1
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e relativSe spune că întreprinderii de 
I industrializare a laptelui dinBotoșani 1 s-ar- fi modificat iarăși planul de producție. Este 
Io glumă răutăcioasă. Tovarășii din ministerul de resort, asigu- rîndu-ne că dînșii nu se joacă Ide-a planificarea, ne-au autorizat să precizăm : planul întreprinderii respective rămîne (categoric I) așa cum a fost stabilit 
I inițial — bineînțeles cu modificările structurale din 21 decembrie, din 23 decembrie, din 24 
I ianuarie, din 25 ianuarie... ■ja-dar, dacă pentru mîine nu. Ve anunță nici o modificare, plawul va
Isede rămîne plan. Cu condiția să fi luat la timp modificările ieri.

Cavalerul
refuzat

Are' 24 de ani. Este chipeș la 
înfățișare și (zice-se) cu succes 
la fete, după cum se va vedea. 
Așadar, Condrea Petre a cunos
cut pe tînăra Puiu Ecaterina. 
I-a închiriat o cameră la ho
telul „Postăvarul" din Brasov. 
Apoi au coborît în restaurant, 
unde au petrecut pînă dună 
miezul nopții, după care cava
lerul si-a condus prietena îna
poi. asa cum procedează orice 
tînăr educat. Numai că el si-a 
dat în petic. Față de tentati
vele lui ultrainsistente și ultra- 
consistente (a luat fata la bă
taie) au intervenit personalul de 
serviciu al hotelului si un lu
crător de miliție. Vă spuneam 
că are succes la fete. S-a a- 
les cu 1 an și 6 luni închi
soare.

A 20-a 
pereche 
de gemeniLa maternitatea din Tîrgu Mureș a avut Ioc un eveniment. O femeie — cooperatoare din satul Grîușor, comuna Vargata — pe nume Marton Irina, a dat naștere la doi gemeni, un băiat și o fetiță. Cu acest prilej a fost înregistrată cea de-a 20-a naștere gemelară din aceat an. la maternitatea tîrgumure- șeană. Avem un an bun 1
InstantaneuIn atenția miliției. în ultima 
vreme au apărut în Capitală. în afara cooperativei „Fotogra
fia" și chiar mult pe lingă ea. 
tot felul de fotografi clandes
tini. înarmați cu blițuri și alte 
ustensile de specialitate, care se 
sustrag fiscului. La nunți, la 
localuri, la reuniuni, dumnealor 
sînt vrezenți cei dinții — iar 
la impozite pe venituri nici mă
car cei din urmă ! Ce-i de fă
cut '! Prindeti-i 
Instantaneu. în 
tei fotografice.

eu
„Scînteii'

pe ..peliculă". ' 
„specificul" ar-

redactatăRubrică
Ștefan ZIDARIȚA 

Gheorqhe DAVID 
sprijinul corespondenților

de
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LA BUNUL GOSPODAR,
ZOOTEHNIA ESTE *

Întotdeauna rentabilă
Creșterea animalelor a constituit, în toate timpurile, o sursă însemnată de cîștig pentru țărănime. „Cu vitele scoți sărăcia din casă", spune o veche zicală. într-adevăr. sărăcia care însoțea adesea traiul țăranului își făcea mai puțin simțită prezența In gospodăriile care creșteau animale. Actualmente, condițiile agriculturii zootehnia poate cele mai multe gricole constituie, una din marile surse de venituri bănești. O demonstrează experiența a zeci de u- nități care, pe baza măsurilor luate pentru creșterea și ameliorarea e- fectivelor. au reușit, să obțină producții mari de carne, lapte, lină, ouă și să realizeze, pe această cale, venituri importante. Rezultatele obținute infirmă unele păreri potrivit cărora creșterea animalelor n-ar a- vea o eficientă economică prea ridicată.Numeroase cooperative și-au creat o matcă valoroasă animale proprietate obștească de care realizează producții mari rentabile. Printre acestea este cea din comuna Stoicănesti. județul Argeș. Este adevărat că la început si aici se creșteau vaci puține, de la care abia se scoteau cheltuielile. Cooperatorii au început redresarea acestui sector prin înmulțirea numărului de vaci și a- meliorarea lor. Animalele cumpărate au fost considerate drept cel mai prețios bun obștesc menit să fructifice înzecit. în adunările generale au fost combătute părerile despre nerentabilitatea acestui sector. Dar cea mai mare forță de convingere au avut-o rezultatele practice. Acum înșiși cooperatorii socotesc cît venit le aduce zootehnia. După ce. în cîtiva ani. limitele de 2 000—2 500 1 lapte pe vacă furajată au fost depășite. în 1967 cooperativa a realizat. în medie, 3 023 litri lapte de la un efectiv de peste 400 de vaci. La acest nivel al producției, prețul de cost al laptelui a scăzut la 1,53 lei litrul. Datorită creșterii producției de lapte și procentului ridica,t ,: .de . . grăsime, venitul net pa vacă'-se,. ridică ?la 1421 lei. ■ ’ ■ - • !în ce privește eficienta economică ridicată a creșterii animalelor sînt concludente rezultatele economice ale cooperativelor agricole din Săcele. Codlea. Ghimbav. Cristian și Sînpetru din județul Brașov. Din studiile asupra prețului de cost întocmite de Institutul de cercetări pentru economie agrară rezultă că la o producție medie de 2 439 1 lapte,. cît au realizat aceste unități în an 1 1967, prețul de cost pe litru a fostr-de 1,53 lei. Pe baza conținutului în grăsime prețul mediu de vînzare a laptelui a fost de 1.85 lei. Cu alte cuvinte, unitățile- respective au ieșit în cîștig. Dar la fiecare din aceste cooperative agricole există mari resurse pentru mărirea producției medii de lapte — principala cale de creștere a rentabilității fermelor de vaci. Aceste posibilități reies concludent din a- naliza rentabilității fermei de vaci de la cooperativa Ghimbav. Această unitate, situată la numai cîtiva kilometri de Brașov, a obținut medie 2 617 litri lapte, de la efectiv de 390 vaci, la un preț cost de 1,59 lei litrul. Valoarea tală a producției fermei de vaci — lapte la preț de vînzare, plus vițeii obținuți și gunoiul de grajd — se ridică la suma de 1 941 525 lei. în același an. cheltuielile totale pentru furajarea și întreținerea vacilor, inclusiv retribuția' zilelor- muncă au însumat 1 762 525 lei. Rezultă un venit curat de 179 000 lei. Suma nu este prea mare dar trebuie avut în vedere că cele proape două milioane de lei încasate sînt bani intrati realmente în casa cooperativei și în buzunarele cooperatorilor, pe cînd cea mai mare parte din totalul cheltuielilor sînt rezultate din valorificarea multor produse fără o altă întrebuințare mai economică (pășune, produse secundare ale culturilor a- gricole vedere lor, o loarea comparație cu gricole, ceea ce face ca aprecierea rentabilității creșterii vacilor prin această prismă să fie relativă.Ceea ce se poate retine din analiza activității fermelor de vaci din cooperativele agricole amintite este că acestea sînt rentabile, eficiente. O concluzie firească este aceea că rentabilitatea poate crește substanțial prin aplicarea unor măsuri a- decvate condițiilor locale și în primul rînd prin sporirea producției de furaje, extinderea fertilizării si a altor lucrări ameliorative pe pajiștile naturale, reducerea pierderilor de substanțe nutritive din furaje, echilibrarea energetico-protei- că a rațiilor, mărirea productivității muncii în ferme etc. Se poate aprecia că economicitatea și ascendenta cantitativă a producției de lapte, ca și de alte produse animale, sînt condiționate în cel mai înalt grad de extinderea culturilor de lucernă irigată. Inițiativele luate în acest sens în județele Ilfov. Ialomița, Buzău și altele merită să polarizeze atenția organelor agricole. a consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole. Din inițiativa comitetului județean de partid Buzău pentru rentabilizarea fermelor, între alte măsuri, s-a stabilit ca în cooperativele agricole să se asigura la fiecare 5 vaci cîte un hectar cultivat cu lucernă irigată — inițiativă susținută frecvent în paginile ziarului local. în ce privește producerea si folosirea acestui furai, cooperativele agricole ar putea prelua multe metode extrem de avantajoase aplicate în unitățile agricole de stat. însilozarea la suprafață a furajelor cu cheltuieli minime de muncă, prepararea semi-

______ în socialiste, constitui, și în cooperative a-

agricole de la Si si

în un de to-

a-

etc.). Mai trebuie avut în că, înpondereridicată structura cheltuieli- însemnată are va- a zilelor-muncă. în alte cooperative a-

silozului de lucernă care în fermele agricole ale trustului zonal I.A.S. Iași au permis reducerea cu 30—40 la sută a pierderilor de substanțe nutritive ar trebui promovate de către organele agricole județene și specialiștii care lucrează în cooperative.Faptul că în unele cooperative agricole se obțin venituri nesatisfăcătoare din creșterea vacilor se datorește, în principal, producției mici de numai 1 000—1 500 1 lapte în medie anuală pe vacă furajată. Rentabilitatea nu poate fi concepută fără condiții rile de culată. pierderi, adesea foarte mari. Vestita rasă Brună de Maramureș care în zeci de ferme din diferite zone ale țării dă 2 000—3 500 1 lapte în medie, la ea acasă, în multe cooperative agricole din Maramureș, este nerentabilă. Această stare de lucruri se datorește în primul rînd stilului defectuos de muncă al organelor agricole care nu îndrumă cooperativele să aplice măsuri adecvate pentru ameliorarea și valorificarea rațională a pajiștilor.Deosebit de rentabilă este creșterea rațională a porcilor, păsărilor etc. Cooperativele agricole din Bi- led, Variaș și miș, Comana tul Constanța, cîteva mii de die. aceste unități obțin un venit net de circa 200 lei de fiecare porc. Rentabilitatea acestui sector se bazează pe creșterea indicilor de reproducție a scroafelor si îndeosebi pe reducerea, consumului specific de furaje pe unitatea de produs. Deși au unele greutăți în asigurarea proteinei. cooperativele amintite au redus consumul specific de furaje la 4—4,5 kg pe kilogramul de carne.Este adevărat, fermele de porci nu sînt rentabile în cooperativele unde se face o mare risipă de concentrate. unde consumul specific a- junge la 7—9 kg pe unitatea de produs. La cooperativă din Dîrvări- Mehedinți, prețtil de’ dost’ pe kilogramul de spor în greutate a a- juns la 14,94 lei. iar la cooperativa din Păucești-Bacău — la 17 lei, din cauza lipsurilor în furajarea șl îngrijirea porcilor. Evident. în a- ceste cazuri, nu se poate vorbi de creșterea cît de cît rațională ci de risipă, de nepricepere din celor puși .să gospodărească a avuției obștești.Mărirea rentabilității în de porcine necesită măsuri susținute în primul rînd pentru asigurarea furajelor și buna lor gospodărire prin înființarea de secții pentru măcinișul și amestecul nutrețurilor, utilizarea intensă a scroafelor în scopul măririi numărului de purcei, folosirea cît mai deplină a variatelor resurse de furaje pentru economisirea concentratelor.Asigurarea într-un timp mai scurt a cerințelor crescînde ale populației cu ouă și carne de pasăre se poate realiza prin dezvoltarea avi- culturii în cooperativele agricole, cest sector este slab reprezentat

asigurarea unui minim de de creștere, iar în cazu- risipă nici nu poate fi cal- deoarece în locul ei există

altele din județul Ti- sau Pecineaga. iude- cresc și vînd anual porci fiecare. în me-

(Urmare din pag. I)

partea o partefermele

A-în

Și au de puteți spune, în
de creștere a producției, ci prin mutațiile calitative care loc într-o serie de sectoare activitate. Ce ne _ din acest punct de vedere, legătură cu industria materialelor de construcții ?— Amintesc în acest sens că preocupările noastre sînt orientate în principal spre creșterea gradului de diversificare a producției — prin lărgirea gamei de sortimente — și spre îmbunătățirea calității produselor. Sînt de altfel sarcini deosebit de importante care se desprind din indicațiile conducerii de partid și de stat referitoare la economisirea metalului și cherestelei, la reducerea ponderii construcțiilor în totalul investițiilor, determinate de necesitatea creșterii nivelului calitativ al lucrărilor de construcții și de cerința ridicării eficienței investițiilor, în acest an se va dezvolta producția unor materiale de construcții introduse în fabricație anul trecut — cum sînt geamul profilat pentru pereți, împîslitura de fibre de sticlă, tuburile de gresie — și se vor produce alte noi sortimente de materiale de izolații din vată minerală, ca plăci fonoabsorbante, cochile, plăci rigide și semirigide pentru confecționarea panourilor din azbociment pentru pereți despărțitori, noi elemente de prefabricate cu eficiență sporită.Desigur, sarcinile superioare, atît cantitative cît și calitative, prevăzute în planul de stat pe acest an pentru industria materialelor de construcții nu sînt ușor de realizat. Traducerea lor în viață este condiționată de îndeplinirea exemplară a planului de către fiecare întreprindere din ramura materialelor de construcții și de darea în funcțiune la termen sau chiar înainte de termen a noilor capacități de producție. De aceea, este imperios necesar să se înțeleagă că orice abateri de la programul de fabricație în întreprinderi sau graficele de execuție pe șantierele noilor obiective din sector pot provoca daune nu numai unităților în cauză, ci și economiei naționale.— Din acest an au trecut a- proape două luni. Ținînd seama de sarcinile sporite, cum socotiți demarajul industriei materialelor de construcții în 1969 ?•— Am încheiat luna ianuarie și

economia cooperativelor agricole, iar uneori numărul păsărilor este mai redus decît cel al oilor. Multi președinți de cooperative agricole au îmbrățișat ideea falsă că păsările n-ar fi rentabile. într-adevăr păsările nu aduc cîștig acolo unde s-au făcut cheltuieli neeconomicoa- se, negîndite, unde nu s-au asigurat condiții de furajare si adăpos- tire corespunzătoare. Cum pot fi rentabile păsările la cooperativa a- gricolă din Oltenița unde în 1967 s-au obținut, în medie, numai 54 ouă? Din cauza lipsei de îndrumare din partea organelor agricole multe cooperative ău făcut cotețe mici, necorespunzătoare. unde nu se pot tine măcar atîtea păsări cît să asigure norma pe o îngrijitoare. Sînt și cazuri cînd s-au de bani pentru stau goale. Că terea păsărilor gospodină care ___ ______  _____lingă casă. Eficienta acestui sec- tor este în mod convingător demonstrată în întreprinderile agricole de stat care, anul trecut, au obținut în medie cîte 200 ouă de la efective de multe sute de mii de găini. Chiar în condițiile cooperativelor agricole, la un nivel al producției mult mai redus, creșterea păsărilor asigură venituri nete, a- tunci cînd se asigură un minimum de condiții. La cooperativa agricolă Săcele-Brașov. prețul de cost a fost de 0,97 lei oul ; Foeni-Satu Mare — de 0,63 lei, iar la Făcăeni- Ialomița — 0,80 lei.Atît în creșterea păsărilor, cît și a porcilor sînt indispensabile amestecurile de nutrețuri cît mai variate. în acest scop au fost înființate secții de măciniș și a- mestec în multe cooperative agricole. dar o mare parte a acestora nu lucrează nici cu jumătate capacitate, din cauză că lipsesc___timentele de furaje necesare, care nu se asigură prin planurile de producție. Este o optică îngustă generată de organele de planificare si în primul rînd de Consiliul Superior al Agriculturii care „economisește" mijloacele strict necesare producerii unor nutrețuri mai bogate în proteină, fără a lua în considerare că. în lipsa acestora, consumul specific pe kg de carne ajunge la 7—9 kg porumb, fată de circa 3—3,5 kg cît ar fi suficient prin utilizarea nutrețurilor combinate. „Larghețea" cu care se risipesc sute de mii de tone de porumb în cazurile atît de numeroase de neechilibrare a rațiilor ar merita mai multă reflecție din partea acelor specialisti-pla- nificatori care subapreciază necesitatea si posibilitățile de rentabilizare a zootehniei. Pe lîngă îmbunătățirea structurii culturilor furajere este imperios necesară aplicarea măsurilor pentru mărirea producției la ha. calea rațională de a- sigurare a nutrețurilor.Am constatat cîteva din multiplele probleme de a căror rezolvare depinde eficienta creșterii animalelor. Se simte nevoia ca nenumăratele planuri de redresare a a- cestui sector să devină realitate.

cheltuit sume mari hale de păsări care este rentabilă creș- o poate spune orice tine cîteva găini pe

din sor-

C. BORDEIANU

Atunci cînd abordăm problema utilajelor inactive trebuie să avem în vedere cel puțin trei direcții în care prezența lor dă naștere automat la pierderi : este vorba de o investiție de fonduri care nu produc, de faptul că pentru ele se plătesc amortizări fără uzură fizică în producție și, în sfîrșit, că mijloacele tehnice respective se uzează moral, fără a se recupera integral valoarea lor. Consecințele acestei stări de lucruri se cunosc, atît în întreprinderi, cît și de către forurile lor de resort din ministere. Și totuși, în ce măsură se ține seama de aceste imperative și cum se acționează pentru aducerea în circuitul producției a utilajelor și instalațiilor inactive ? Pe a- ceastă temă de mare actualitate economică am întreprins unele investigații în întreprinderi industriale din județul Bihor.Mai întîi, o scurtă situație statistică. Dacă pe județ, la 31 mai anul trecut valoarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor nefolosite de unitățile industriale se ridica la circa 39 milioane lei, la 1 ianuarie 1969 această valoare a depășit 40 milioane lei, cifră care se menține și în prezent. Este drept, unele din aceste mijloace tehnice au fost reactivate, ceea ce a- rată că inventarierile e- fectuate și anumite măsuri inițiate de întreprinderi și foruri tutelare au avut e- fecte pozitive. De pildă, 
față de sfîrșitul lunii mai 
anul trecut, în unități eco
nomice că „înfrățirea" sau 
întreprinderea minieră Bi
hor. valoarea utilajelor i- 
nactive s-a redus cu mai 
mult de jumătate. Comitetele de direcție ale acestor întreprinderi s-au străduit să activizeze parcul tehnic nefolosit, atît în producția proprie — prin adaptări ale procesului tehnologic la caracteristicile utilajelor și includerea lor în fluxul productiv — cît și prin închirierea sau cedarea mijloacelor tehnice altor unități economice, chiar din afara ministerelor din care fac parte. Asemenea exemple sînt demne de remarcat. Cu toate acestea, cifrele amintite arată că valoarea mijloacelor teh-

nice nefolosite se menține încă ridicată. Unele u- nități, printre care întreprinderea forestieră Beiuș, sau „Electrocentrale" continuă să imobilizeze milioane de lei în utilaje inactive.Cum se grupează — după gradul de uzură — utilajele nefolosite ? Cele în stare 
nouă, în scriptele între
prinderilor valorează peste 
18 milioane lei, în timp ce 
utilajele inactive cu o u-

tre întreprindere amoi-tis- mente de aproape 70 000 lei. Menționăm și fazele „metamorfozei" acestor mijloace tehnice în evidenta statistică : au fost trecute în conservare în trimestrul III 1968, în rezervă pentru intervenție în trimestrul IV 1968, iar pentru trimestrul I 1969 întreprinderea a cerut forului tutelar să-i aprobe continuarea stării de rezervă, după care a revenit și a

caracteristice și altor întreprinderi, unde efortul nu s-a îndreptat spre activizarea utilajelor ci, în cazul cel mai fericit, spre trecerea lor tot în conservare. De pildă, ing. Cornel 
Birta, director al întreprinderii de materiale de construcții — unitate cu un volum de mijloace fixe inactive de 3 265 000 lei — ne spunea că o preocupare mai serioasă pentr.u activizarea parcului tehnic s-a

IN ÎNTREPRINDERILE din județul bihor
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zură mai mare de 50 la 
sută au o valoare de circa 
10 milioane lei. într-o altă ordine de idei, din valoarea utilajelor nefolosite în prezent și cu un grad mai mic de uzură, peste 32 milioane lei reprezintă utilaje aduse din import. De ce ele nu sînt redistribuite? De ce, în cel mai bun caz, redistribuirea îmbracă valori sub posibilități ?La întreprinderea forestieră Beiuș, ale cărei registre consemnau utilaje inactive de aproape 2 milioane lei, stau nefolosite (de 14 luni) o mașină importată semiportabilă de 360 CP și de 31 luni un generator de curent alternativ. în timpul cît au stat ■ degeaba, s-au plătit de că-

solicitat redistribuirea lor în cadrul sectorului. Ce rezultă din acest joc de-a aprobările ? în mod clar, comitetul de direcție al u- nității din Beiuș s-a complăcut în a menține o situație negativă, sustrăgîn- du-se cînd a fost posibil de la plata amortizării (a- probarea pentru conservare) și întîrziind să ia o hotărîre precisă referitoare la aceste utilaje. O notă slabă revine și forului tutelar al unității, Ministerul Economiei Forestiere, care fără să controleze justețea cererilor întreprinderii a aprobat, cum se spune, tot ceea ce i s-a solicitat.Uneori, această lipsă de inițiativă și tărăgănarea a- plicării unor măsuri sînt
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Intr-una din secțiile fabricii de slrmă din Cîmpia Turzu(Foto : S. Cristian)

văzut abia ..după ce un tovarăș de la minister a fost la noi și ne-a spus că în viitor s-ar putea să nu se mai admită conservările". Cu alte cuvinte, se poate totuși amplifica preocuparea pentru activizarea utilajelor ! Meritul revine 
noii legi a amortizărilor, 
care conferă stării de con
servare un rang de excep
ție, mărind în același timp 
cota de amortizare prin 
micșorarea intervalului 
mediu de funcționare a u- 
nui mijloc fix și de recu
perare a valorii lui. Cum vor acționa oare celelalte întreprinderi amintite în condițiile în care nefolo- sirea mijloacelor fixe le va costa destul de mult ?Alte unități, în dorința de a micșora cu orice preț și fără efort volumul utilajelor inactive recurg la casare, adeseori aprobată de forul tutelar chiar dacă nu au fost epuizate nici' pe departe /-posibilitățile de activizare a mijlocului tehnic respectiv. De altfel, în întreprinderile din județ au fost propuse pentru casare utilaje noi, în valoare de peste 11,5 milioane lei. Este evidentă ușurința în formularea cererilor de casare, mai ales că pentru numeroase asemenea mijloace fixe au fost plătiți bani grei. în acest sens, tov. 
Pavel Chirilă, contabilul șef al uzinei de alumină, ne spunea că pompele cu membrană, cumpărate din import în 1965 și aproape nefolosite (dar pentru care întreprinderea a plătit a- mortizări de circa 1,2 milioane) urmează să se caseze. Nu insistăm 'asupra cauzelor care au generat inactivitatea acestor mijloace tehnice : o nepotrivire între concepția tehnologică a producției uzinei și utilajele comandate de

forul tutelar și aprobate de întreprinderea de comerț exterior „Mașinimport". Dar ca să casezi utilaje în stare bună, de a- proape 2 milioane lei valoare, trebuie mai întîi să judeci problema sub toate aspectele. Cu toate că ■ utilajele respective sînt pe lista de disponibilități a ministerului de mai bine de 2 ani, tot din relatările interlocutorului am aflat că mai există posibilități, cu rezultate ipotetice, dar promițătoare totuși, de a plasa aceste pompe la alte întreprinderi. De ce nu se redistribuie aceste utilaje și ce mai frînează redarea lor în circuitul producției industriale ? Nu se știe oare că, potrivit noii legislații a amortizărilor, în cazul casării, atunci cînd mijlocul fix nu este amortizat sută la sută, diferența respectivă este inclusă în prețul de cost al producției ?Insistăm asupra consecințelor casării unor mijloace fixe întrucît întreprinde
rile industriale ale jude
țului Bihor nu au fost spri
jinite suficient de forurile 
lor tutelare în acțiunea de 
redistribuire. Un exemplu a fost amintit mai sus, cel al pompelor cu membrană de la uzina de alumină. Un altul, mai sugestiv, l-am identificat la întreprinderea minieră Bihor, unde din totalul de mijloace tehnice redistribuite în anul trecut, fonduri fixe în valoare de peste 1,1 milioane lei și-au găsit clienți prin grija unității bihorene — și doar u- tilaje inactive în valoare de 327 315 lei prin intervenția forului tutelar din Ministerul Minelor. Nu în- tîmplător, pe ansamblul județului, mai mult de 22 milioane lei utilaje stau inactive de peste 3 ani, ceea ce nu constituie decît o dovadă a indiferenței unor ministere față de necesitatea redistribuirii operative a acestor fonduri fixe.— Sistemul cu listele de disponibilități, așa cum se practică el acum, este greoi, își exprima opinia ing. Mir
cea Hosu, șeful serviciului mecanic- șef la „Alumina". Noi înaintăm disponibilitățile de utilaje la direcția generală de resort, aceasta le vizează și, la rîndul ei, le înaintează la direcția mecano-energetică a ministerului. De abia aici se începe centralizarea și comunicarea pe sistemul ministerului sau în afara lui a utilajelor ce prisosesc. Uneori, acest proces de comunicări șl vize durează luni de zile.Alți interlocutori și-au exprimat părerea ca cei 
vinovati atît de procurarea 
unor utilaje ce nu sînt ne
cesare. cît si cei ce men
țin această situație să su
porte nemijlocit pagubele. în orice caz, se impune necesitatea de a se lua măsuri mai hotărîte, mai eficiente, energice și rapide pentru reactivarea fondurilor fixe fără întrebuințare, atît la nivel de întreprindere cît și la nivel de ministere.

prima decadă din luna februarie cu rezultate mulțumitoare. Spun acest lucru gîndindu-mă la specificul producției din sectorul pe care-1 analizăm și de iarna grea pe care a trebuit s-o înfruntăm. Planul a fost realizat integral de către marea majoritate a întreprinderilor, iar șantierele au putut fi aprovizionate fără întrerupere. S-au obținut o serie de depășiri de plan la țigle, geamuri materiale hidroizolatoare și altele. întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor au livrat

brică la șantier, precum și de distribuirea necorespunzătoare a unor materiale de către beneficiari.Aceste dereglări intervenite pe filiera aprovizionării șantierelor trebuie. înlăturate neîntîrziat. Adevărul este că se acționează încă insuficient pentru lichidarea anumitor lipsuri tehnice sau organizatorice și se mai folosesc în unele cazuri justificări care nu servesc nimănui.— Vă rugăm să vă referiți concret la cîteva aspecte negative

goane s-a întrerupt fabricația. Așa, de pildă, la fabricile de ciment de la Medgidia, Bicaz și Fieni s-a ajuns, în anumite zile, să nu se asigure vagoane decît pentru 30—10 la sută din necesar, restanțele efective la producția de ciment nelivrată fiind la ora actuală de ordinul a cîtorva zeci de mii de tone. în acest fel, spațiile de depozitare din întreprinderi au fost ocupate pînă la refuz, iar nemai- fiind condiții de înmagazinare a cimentului, s-a redus ritmul de lucru, s-a lucrat uneori sub randamentele

Exigențele anului 1969 în fața
industriei materialelor de construcții
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suplimentar la fondul pieței, în luna ianuarie, materiale de construcții în valoare de 7,7 milioane lei.*— De pe unele șantiere de construcții am primit, în anul trecut, mai multe semnale în legătură cu o serie de dereglări intervenite pe filiera aprovizionării cu diverse materiale, mai ales cărămizi, ciment, sticlă. Au reapărut deficiențele întîlnite anul trecut în producție și desfacere ? Ce probleme deosebite se ridică, în prezent, în direcția satisfacerii integrale și la timp a obligațiilor față de beneficiari 7— Așa ește. Sînt incontestabile neajunsurile pe care le-ați amintit, în 1968 au lipsit anumite materiale de bază de pe unele șantiere, îndeosebi produse ceramice în trim. I al anului trecut și ciment în semestrul II. Cauzele au fost multiple. Este vorba de nerealizarea planului de către unele întreprinderi ale ministerului nostru și, mai ales, ale industriei locale, de neasigurarea la timp a mijloacelor de transport pentru expedierea produselor de la fa-

care s-au desprins din activitatea pe perioada care s-a scurs din acest an.— Avem 5 întreprinderi din sector care nu și-au realizat integral planul la producția fizică în luna ianuarie. Rămînerile în urmă ale a- cestora vor fi recuperate. Ne îngrijorează situația de la Fabrica de ciment și var din Tg. Jiu care, în șir, se prezintă cu planul lizat. Comitetul de direcție al fabrici va trebui să intervină pentru a pune la punct funcționarea fabricii, în toate compartimentele ei. Sînt cîteva probleme esențiale — ridicarea calificării oamenilor, îmbunătățirea asistenței tehnice, asigurarea unor reparații și întrețineri la timp și de bună calitate.— care își așteaptă rezolvarea de mai multă vreme la Fabrica de ciment și var Tg. Jiu și care sînt de competența acestui colectiv.Se menține in continuare aceeași neritmicitate în privința asigurării cu mijloace de transport de către Ministerul Căilor Ferate. Am avut cîteva cazuri cînd, din lipsă de va-

de ani nerea- acestei urgent

normale Ia principalele agregate. A- ceeași situație se întîlnește și în sectorul de prefabricate. Mai mult, două direcții regionale — C.F.R.-Galați și lași — au dispus anularea restanțelor de vagoane care s-au acumulat de la începutul anului, urmînd ca întreprinderile să se descurce cum vor putea. Este, cum lesne se poate vedea, o situație dificilă. Vor exista, poate, numeroase argumente, dar re- petîndu-le an de an, nu vom reuși să punem la punct lucrurile. De aceea, credem că are deplin temei cererea noastră, formulată în numele beneficiarilor, de a se analiza neîn- tîrziat această situație și de a se lua cele mai hotărîte măsuri, în stare să pună capăt neregulilor care și-au făcut loc în transportul de construcții.Intervine apoi modul care unii beneficiari își materialele primite pe șantiere, ig- norînd graficele de execuție și ritmul de desfășurare a lucrărilor. Au existat și, din păcate, mai există cazuri cînd pe unele șantiere subordonate diverselor ministere și consilii populare județene au lipsit anu-

materialelordefectuos în repartizează

mite materiale de construcții, timp ce pe altele s-au înregistrat stocuri supranormative la aceleași produse.Au apărut în acest timp și alte fenomene negative. De exemplu, după ce s-a contractat și s-a fabricat producția pentru unele șantiere, a- cestea au refuzat să o mai primească pe motiv că nu au spațiu de depozitare. în fond, este vorba de o proastă organizare a lucrărilor pe șantier. Așa s-a întîmplat la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galați, care a cerut sistarea livrărilor de ciment de către fabrica de ciment din Brăila. Efectul ? Unitatea brăi- leană a oprit parțial fabricația, ră- mînînd cu o însemnată producție în stoc. La fel se prezintă situația și la Întreprinderea de construcții-trans- porturi Iași, care n-a ridicat pînă la 20 februarie a.c. de la Fabrica de ciment Bicaz o cantitate de 2 000 tone ciment. La rîndul ei, întreprinderea de construcții speciale-transporturi București a anunțat furnizorii de ciment că sistează livrările pe șantierele de la Găești și Ciorogîrla, între 18 februarie și 15 martie.Toate aceste deficiențe care s-au manifestat în acest început de an trebuie să constituie semnale de alarmă pentru cei aflați în cauză. Tolerarea lor în continuare înseamnă risipă de timp, de capacități de producție, de forță de muncă — bunuri deosebit de prețioase pentru fiecare unitate economică, pentru economia națională.— în concluzie, ce asigurări puteți oferi beneficiarilor în privința aprovizionării cu materiale de construcții în acest an ?— Din punctul nostru de vedere, ca producători și furnizori de materiale de construcții, vom depune toate eforturile pentru asigurarea ritmicității în fabricație și livrări, pentru respectarea calității, cantității și sortimentelor stabilite în contracte. Este necesar însă, ca și celelalte ministere și consiliile populare județene ' care produc, utilizează sau transportă materialele de construcții să folosească toate posibilitățile existente pentru înlăturarea neajunsurilor arătate, astfel ca lucrurile să intre pe făgașul cel bun cît mai curînd.

Dan POPESCU 
Ion FITiCU

echiparca cu secvențială diferite acce- facă apte utilizări. Un sens îl Caru-

Convorbire consemnată de 
Viorel SALĂGEAN

Celor aproximativ 12 000 mașini-unelte produse anul trecut de industria noastră constructoare de mașini li se vor adăuga anul acesta altele, multe dintre ele creații noi ale specialiștilor noștri, care, avînd în vedere importanța pe care o prezintă a- ceste utilaje pentru întreaga e- conomie, urmăresc diversificarea lor, corespunzător cu nevoile producției.
O caracteristică importantă a producției de mașini-unelte din anul acesta este extinderea automatizării lor prin comandă-program, sau numerică și cu sorii, care să Io pentru multipleexemplu în acest constituie strungurile sel de 1 250 și 1G00 mm, mașinile de alezat și frezat care se vor produce Ia F.M.U.A.B., freza universală aflată în producție la Uzina mecanică din Cugir, strungul revolver de 40 mm realizat la Arad și altele. Se vor executa, de asemenea, mașini-unelte monooperații, de mare productivitate, cum este cazul strungului Carusel cu traversă fixă, destinat prelucrării roților monobloc pentru calc ferată. Planul tehnic de asimilare în acest sector prevede, de asemenea, fabricarea unor mașini-unelte semiautomate, mașini universale de superfinisare, linii tehnologice de transfer, mașini-agregat.Pentru a face față sarcinilor sporite din acest an, o serie de întreprinderi constructoare de mașini-unelte, printre care Fabrica de mașini-unelte și agregate București, „Strungul“-Arad, „Înfrățirea“-Oradea. Uzina mecanică din Sibiu vor fi completate, datorită investițiilor afectate, cu noi capacități de producție. (Agcrpres)
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Producția globală a industriei chimice 
a urmat o dinamică spectaculoasă: FAȚA 
DE 1950 a crescut ÎN 1960 DE 5,8 ORI, 
ÎN 1965 DE 17,6 ORI și va ii ÎN 1970 
DE 43,4 ORI mai mare.

Față de 1950, producția de mase plas
tice a crescut:

ÎN 1955 DE 2,5 ORT ;
ÎN 1960 DE 30 DE ORI J
ÎN 1965 DE 210 ORI.
Și va li ÎN 1970 DE 660 ori mai maro 

decît acum douăzeci de ani.

Acum, în epoca marilor combinate chimice, ne mai amintim câ în 
armă cu 20 de ani, în România, cuvîntul chimie nu evoca decît un do
meniu destul de abstract? Dincolo de paginile manualului, dincolo de 
anii de școală, chimia nu ieșea în calea cetățeanului de rînd decît 
rareori. îmi amintesc o lecție de laborator în care profesorul 
nostru de chimie ne-a demonstrat descompunerea apei prin electroliză, 
în cele două elemente : hidrogen și oxigen. Era o biată instalație cu două 
eprubete și două fire electrice. Profesorul ne-a spus apoi că, în principiu, 
așa se procedează și în industria chimică pentru a se obține hidrogen și 
oxigen. Care industrie ? Cum arată ? Sînt tot niște eprubete ? Mintea 
noastră se străduia în zadar să se agațe de o imagine concretă.

Mă gîndesc acum la profesorul nostru care nu ne-a spus mal mult 
pentru că nici el nu văzuse mai mult; oricum, instalațiile chimice indus
triale din România se numărau pe degete, deși aveam o pleiadă de sa- 
vanți străluciți, deși în adîncul pămîntului pe care-l călcam dormeau 
substanțele naturale care ar fi îndreptățit, încă de pe atunci, dezvoltarea 
unei industrii puternice. Dar asta presupunea o politică rațională de 
industrializare, de valorificare judicioasă a bogățiilor subsolului româ
nesc — în ultimă instanță, o politică de apărare a intereselor naționale. 
Orînduirea capitalistă era însă animată de cu totul alte interese. Așa se 
face că într-o țară cu munți de sare și cu lacuri de țiței, industria chimică 
era reprezentată, în general, prin cîteva mici instalații primitive.

Tn decursul ultimilor douăzeci de ani, marcați de procesul dinamic al 
Industrializării socialiste, noțiunea de chimie s-a materializat impresio
nant, s-a întrupat în ample geometrii: eprubeta didactică s-a meta
morfozat în giganți metalici în interiorul cărora nu experiențe demon
strative se petrec, ci mari procese de transformare a materiilor extrase 
din odîncurile subsolului românesc, materii ce-și fac astăzi apariția în 
lume purtînd titlurile nobiliare ale civilizației industriale : Azotat DE 
AMONIU, Acetat DE VINIL etc., etc.

De aceea, astăzi, o lecție de chimie arată cu totul altfel. Copiii învață 
secretul polimerizării, pirolizei, sintezei, absorbției, formulele celor mai 
diverse substanțe — și nu numai la școală, ci de multe ori și în familie, 
pentru că chimiștii nu mai sînt „cîtiva” ci populează orașe sau cartiere 
întregi, iar CHIMIA S-A INSTALAT DEFINITIV ȘI PUTERNIC ÎN VIAȚA 
ECONOMICA Șl SOCIALA A ȚĂRII. Este marea lecție de chimie pe care 
ne-a oferit-o industrializarea socialistă înfăptuită sub conducerea parti
dului.

de la un cincinal ia altul
Reprezentată schematic, dezvoltarea industriei chimice apare ca un joc de ramificații nesfîrșite în care o energie se desparte în mai multe direcții, o mișcare o determină pe alta. Să zicem că ne-am propus să fabricăm cauciuc sintetic. Pentru asta avem nevoie de butan. Vom construi o rafinărie de țiței. O dată cu butanul obținem și benzine. Apoi construim combinatul de cauciuc sintetic și — pe lîngă cauciuc — vom obține, pe parcursul aceluiași proces tehnologic, fenol și acetonă. Ce facem cu ele? Cum le putem folosi mai bine ? Vom fabrica fire și fibre sintetice. Așa că vom construi un nou combinat. Dar avem și cauciucul sintetic brut. Trebuie să-i dăm o întrebuințare concretă. Obiectul din cauciuc sintetic cu cea mai largă răspîndire. acum. în secolul automobilului, este anvelopa. Construim deci și o uzină de anvelope. Dar pentru asta mai avem nevoie de încă doi produși chimici important!: negru de fum și super-oord. Vom dezvolta, prin urmare, separat, o industrie a negrului de fum și o alta a fibrelor artificiale speciale (cordul) din celuloză. O dată cu fabricarea cordului vom mai obține și alte fire și fibre artificiale, apoi hîrtie. Pentru fabricarea cordului este însă necesară soda caustică. Soda caustică se obține din sare într-o uzină specială. U- zina aceasta va produce automat si clor. Clorul este și el o materie, primă excelentă — pentru oxo-alcooli, insecto-fungi- cide, diferiți produși clorurati. materiale plastice (policlorură de vinii). Vom construi deci un combinat chimic care să valorifice clorul și care în afara produșilor de bază va livra si o gamă de sub-pro- duși prețioși, necesltînd și ei o altă prelucrare, fiindcă nici o posibilitate nu trebuie scăpată atunci cînd este vorba de o valorificare integrală a materiilor prime. Și astfel se naște o vastă rețea chimică în retortele căreia atomii și moleculele se se

Dezvoltarea cercetării științifice în industria chimică. 
Dacă în 1950 lucrau doar 15 CERCETĂTORI, există acum 
CINCI INSTITUTE DE CERCETĂRI și laboratoare centrale ale 
Ministerului Industriei Chimice, cuprinzînd PESTE 3,000 DE 
CERCETĂTORI. De menționat și laboratoarele uzinale de 
cercetare, existente acum în cadrul tiecăreia dintre marile 
unități ale industriei chimice.

Investițiile pentru dezvoltarea industriei chimice au În
registrat creșteri impresionante de la. o etapă la alta. între 
1951—1955 : 2,558 MILIARDE LEI. între 1956—1960 i 6,836 
MILIARDE LEI. între 1961—1965 t 17,538 MILIARDE LEI. în 
actualul plan cincinali 31 DE MILIARDE (din caro 40 Ia 
sută pentru noile capacități ale petrochimiei).

pară și se unesc în noi arhitecturi, dînd naștere unor materii necunoscute în natură, indispensabile cerințelor vieții moderne. Industria chimică este astfel un gigantic accelerator de gigantice particule în care un proces, odată început, se continuă vertiginos și obligatoriu. Un accelerator de civilizație.în România procesul acesta a început o dată cu primul plan cincinal. Ca toat® celelalte ramuri ale economiei naționale, chimia s-a angajat cu fermitate pe traiectoria unei vertiginoase înaintări.De primul plan cincinal sînt legate numele cîtorva dintre unitățile de bază ale industriei chimice românești. Atunci a fost construit combinatul chimic de la Ucea (Orașul Victoria). Apoi fabrica de tananți „Argeșul", din Pitești, fabrica de antibiotice de la Iași, fabrica de negru de fum de la Copșa Mică, fabrici de acid formic și oxilic, cuptorul de carbid nr. 3 de la Tîrnăveni... Mai târziu a început construcția marilor combinate de pe Valea Trotușului și de pe Valea Bistriței.Săvinești, Roznov, Onești, Borzești, Orașul Victoria... Sînt numele de rezonantă ale unei fierbinți epoci de construcție. Anii aceia au adus puternice și fertile prefaceri în peisajul acelor locuri. O dată cu lava strălucitoare a energiilor declanșate în oameni, au fost potențate nebănuit elementele din geografia, din viața economică și socială a unor străvechi ținuturi. Erau dirijate către un alt destin energiile și resursele adîncurilor. Sării de la Tg. Ocna și de la Gura Slănic i se deschideau drumuri spre industria de pe Tro- tuș printr-un saleduct, iar munții Oituzu- lui au memorat „heei-rup I“-ul brigadie- resc la construcția unei importante magistrale de gaz metan. Valea Bistriței, Valea Trotușului, Valea Oituzului au fost atunci un vast teatru al creației industriale, s-a dat acolo o bătălie frenetică, decisivă. 

poate cea mai spectaculoasa din cîte a cunoscut istoria acestor străvechi cîmpuri de bătălie. Și cînd toată această fierbere și-a atins scopul, cînd, în timpul celui de al doilea cincinal monumentul industrial la care au dăltuit zeci de mii de oameni a fost dezvelit în peisajul Munților Tarcăului și ai Bistriței au apărut cinci mari nuclee ale industriei chimice socialiste.De cel de al doilea plan cincinal sînt legate numele altor importante obiective — în primul rînd platforma petrochimică de la Brazi, ceva mai înainte uzina de superfosfat și acid sulfuric de la Năvodari, Uzina de produse sodice de la Govora, apoi fabricile chimice ale coc- seriei din Hunedoara, extinderea combinatului de la Făgăraș ; trebuie de asemenea amintite extinderea industriei de anvelope, Combinatul de celuloză și hîr- tie de la Brăila, modernizarea industriei de medicamente și a celei' de coloranți...De la un an Ia celălalt, de la un plan cincinal la altul, mereu mai multe forțe au intrat în zona de gravitație a chimiei. Față de 1951 (primul an al planului cincinal) producția globală a industriei chimice sporise, la sfîrșitul celui de al doilea plan cincinal (1960), de 5,8 ori, deși multe dintre noile obiective se aflau abia în construcție. Cînd, peste alți cinci ani, instalațiile acestea și altele construite între timp au început să producă, cifra producției globale avea să înregistreze o creștere
Geografia

marilor valorificări
Chimia ee învata astazi în fața hărții, pentru că ea s-a integrat atît de mult în relieful tării, în elementele naturii românești, încît nu mai poate fi separată de ele. Așa cum trebuie să știm de unde izvorăsc apele noastre, așa trebuie învățate izvoarele industriei chimice românești. Așa cum învățăm munții cu denumirile, cu înălțimile, cu bogățiile, cu flora și cu fauna lor pentru că fac parte din tot ce are falnic, inegalabil acest pămînt, tot așa trebuie să învățăm reliefurile noi ale chimiei pentru că ele au răsărit în peisajul nostru, modificîndu-1, împodobindu-1 cu forme necunoscute naturii și ridicîndu-i — nesperat odinioară — bogățiile. Cînd învățăm orașele patriei, cu istoria, cu personalitatea lor, trebuie să distingem orașele chimiei românești pentru că multe dintre vechile și noile vetre ale tării au devenit centre nodale ale industriei chimice și tocmai prin asta și-au cucerit un loc distinct în noua noastră geografie.Chimia se învață astăzi deopotrivă în fața tabelei elementelor, a eprubetelor ca și în fata hărții, pentru că harta României contemporane este un excelent manual de chimie aplicată-Multă vreme, la început, se știa că prelucrarea gazului metan este cea mai a- vantajoasă bază de dezvoltare a industriei chimice. Și, într-adevăr, pînă la un moment dat, pînă cînd progresele științei i-au deschis chimiei noi drumuri, așa stăteau lucrurile. Apoi s-a dovedit că mai avantajos, mai generos este petrolul. Petrochimia — ale cărei acte de naștere au fost semnate în lume puțin înainte de cel de-al doilea război mondial — a revenit în ultimul timp pe primul plan al valorilor. Unei industrii chimice tinere, în plină dezvoltare, cum este industria chimică a României, nu putea să-i scape a- ceastă noutate esențială. Așa s-au născut combinatele de pe valea Trotușului, apoi uriașa platformă de la Brazi. Și tot așa, la distantă doar de cîtiva ani, în timp ce la Brazi încă se mai adăugau noi instalații, noi trepte în valorificarea superioară a petrolului. Ia Pitești a început construcția celei mai mari platforme petrochimice din țară. Răstimpului de cîțiva ani_care deș- parte cei doi coloși ai petrochimiei îi corespunde — Ia ritmul accelerat al evoluției științei și tehnicii actuale — și un plus de modernitate și subtilitate logică. Platorma petrochimică de teșți est® o întrupare industrială ultimul jurnal".Să ne gîndim apoi Ia destinultrial al altei localități: Rîmnicu-Vîlcea,

(în 1965) de 17,8 ori față de 1950. La sttr- șitul actualului plan cincinal, în 1970, industria noastră chimică va înregistra o creștere de 43,4 ori fată de 1950 1O ramură care, în numai douăzeci de ani, amplifică pînă la 43 de ori producția anului de început ne sugerează imaginea unei revărsări, a unei avalanșe care antrenează în drumul ei mereu mai mari cantități de materie, dublîndu-se, triplîndu-se, înzecindu-se, împatruzecindu-se... In chimie, fenomenul acesta se numește multiplicare prin reacție în lanț- Noi știm cum s-a întâmplat: am fost martori și participant!. Încă nu se termina construcția unui combinat chimic (de altfel ele și a- cum se află în continuă extindere) și începea clocotul unui alt șantier. Pe valea Trotușului și a Bistriței încă se lucra la montaj, iar echipele de constructori — dislocate de aici șl întărite — erau mutate la Craiova, pe cîmpul Ișalniței — un alt tronson al marii chimii, un combinat ce avea să însemne primul pilon al unei producții chimice integrate (o unitate industrială care, preluînd materia primă brută, o trece prin prelucrări succesive pînă la diversificarea maximă, pînă la ultimele consecințe posibile). In timpul acela, Ia Brazi, era turnată în formele alambicate ale instalațiilor industriale moderne — pă- rînd elemente de sculptură abstractă — prima mare unitate de producție a ceea ce reprezintă cea mai nouă ramificație a chimiei : petrochimia.

Aici se construise, în al doilea plan cincinal, Uzina de produse sodice. Dar ea valorifică doar parțial materia primă existentă în adîncul munților Vîicei. Sarea — adusă de la Ocnele Mari nrintr-un mare saleduct — se transformă în instalațiile Govorei în trei produse de bază : sodă calcinată, sodă caustică și carbonat de sodiu precipitat (un amendament pentru agricultură). Dar spectrul de valorificare a sării putea fi mult mai larg. Un al patrulea produs al uzinei, bioxidul carbon, era pînă nu de mult expandat în atmosferă, cînd de fapt, intrînd în reacție cu alte substanțe, el poate constitui o prețioasă materie primă. Se adaugă la asta și faptul că în apropiere, la Pitești, unele produsele platformei petrochimice pot și ele să ajungă pe o cale avantajoasă . la Rîmnicu-Vîlcea și să intre în reacție cu materiile prime de aici. Sare de la Ocnele Mari, bioxid de carbon de la U- zina de sodă, etilenă și propilenă de la ■ Pitești (sosite aici printr-o conductă), benzenul din industria cocsochimică — iată substanțele care se amestecă în retortele unuia dintre cele mai noi combinate chimice (și, în unele privințe, printre cele mai moderne din Europa) și care a răsărit în cîmpia de la marginea orașului Rm. Vîlcea. Rezultă mari cantităi de oxo-alcooli. P.V.C., lindan, produse clorosodice, produși clorurati, solvent! organici, materii înnobilate — „sofisticate", cum le dez- miardă specialiștii. Este, cred, un elocvent exemplu de reacție în lanț pe scara unei întregi industrii, o reacție în care o apariție determină mereu alte și alte apariții, pînă la acoperirea întregului evantai de posibilități în valorificarea bogățiilor naționale.Și în felul acesta, stînd în fata hărții, rememorăm localități, zone geografice supuse unui vast și profund proces de transformare prin construcția noilor sedii ale chimiei : Ucea, Săvinești, Roznov, Bor- zești, Suceava, Brăila, Craiova, Brazi, Pitești, Tg. Mureș, Năvodari, Tr. Măgurele, Rin. Vîlcea. Făgăraș, Codlea, Copșa Mică, Slatina, Oradea, Valea Călugărească, Dej, Buzău, Mediaș, Rîșnov, Tîrnăveni... nume vechi dar cu o sonoritate nouă, cu o altă încărcătură evocatoare. Slatina— Nu tîr- gul de cereale de altă dată, ci orașul aluminiului. Tr. Măgurele... Nu portul dunărean, ignorat de marile vapoare, ci orașul acidului sulfuric și al superfosfatului. Piatra Neamț— Nu orășelul latenței moldovenești, ci metropola relonului... Și așa mai departe 1

Si dacă s-au petrecut mutații structurale în viața economică și socială a așezărilor intrate în sfera de influență a industriei chimice, este de la sine înțeles că faptul acesta are serioase consecințe și în destinul particular al unui mare număr de oameni. Mii, zeci de mii de oameni dirijează astăzi procesele tehnologice din industria chimică, alcătuiesc un detașament tînăr și viguros al clasei muncitoare.Spuneam că în urmă cu aproape 20 de ani — cînd pe valea Bistriței și a Trotușului se declanșaseră primele mari o- fenslve ale valorificării pe cale chimică a bogățiilor din adîncurile subsolului românesc — ținuturile acestea au cunoscut profunde transformări. Atît în peisajul natural, cît și în cel social. Oameni obișnuit! cu liniștile pastorale ale munților coborau spre șantierele abia deschise, fascinați de ceea ce începuse acolo... Ii găseai în brigăzile săpătorilor de fundații pentru ca, numai după un an, să-i vezi cățărați pe scheletele metalice ale instalațiilor mînuind aparate de sudură, îm- binînd cu pricepere corpurile de otel ale primelor mari edificii din constelația chimiei românești. Apoi au învățat formule și tehnologii și s-au așezat la pupitrele tablourilor de comandă ca la bordul unor astronave... Intr-o seară, aruneînd pietricele în apa Oituzului, am discutat îndelung cu unul dintre acești oameni, pe atunci brigadier la magistrala de gaz metan. După o vreme, am avut surpriza să-l reîntâlnesc : ajunsese operator chimist.Să scrutăm puțin universul profesional al industriei chimice românești... Dacă în 1951 au absolvit școlile profesionale ale chimiei 31 de absolvenți, în 1956 numărul a ajuns la 1273, în 19S0 — 2 124, în 1938 — 4 100 absolvenți ai școlilor profesionale și circa 1 000 maiștri și tehnicieni. Și. pentru a sintetiza această ex-

Chimia nu mai poate fi separată de „aritmetica zilnică" a vieții noastre. O cantitate de (iței valorînd 100 de lei își sporește prețul la 400 de lei dacă trece prin- tr-o rafinare simplă. Dacă se transformă însă în alcool etilic, în acetonă și benzen, valoarea aceluiași țiței crește la 2 000 de lei. Prefăcut apoi, în alte unități industriale, în cauciuc sintetic — 4 003 de lei. Transformat în fire și fibre sintetice — 10 000 de lei. De o sută de ori valoarea inițială ! Raportați efectul concret al unui asemenea calcul la scara producției de sute de mii de tone anual a fiecăreia dintre marile unități ale industriei chimice românești. Raportările chimiei la ansamblul vieții economice și sociale a tării sînt însă cu mult mai complexe. Ele nu pot, în nici un caz, să fie limitate numai la ceea ce oferă vitrinele unui magazin — deși nu-i puțin lucru că aici putem vedea cum se extinde dominația materialelor sintetice, cu proprietăți superioare, asupra celor mai neașteptate sectoare ale industriei bunurilor de larg consum : de la îmbrăcăminte pînă la instrumente muzicale. de la pielărie la electronică (tranzistorul este un produs chimic), de la mobilă la parfumuri, de la covoare la automobile... zDar aceasta, deși pare cea mai „la vedere", nu este și cea mai importantă dintre prezențele chimiei moderne în viata țării. Chimia s-a infiltrat în întregul organism economic, în cele mai diverse ramuri industriale. Descoperiri din ultimul timp în cinetica reacțiilor chimice, în structura atomului și moleculelor, victorii neașteptate obținute de știință în sinteza moleculelor gigantice. în cataliza stereospecifică au declanșat penetrația chimiei în zone care pînă acum îi erau inaccesibile. Așa încît nu numai înlocuirea metalelor și a materialelor prețioase dar și chimizarea proceselor de producție devine acum un imperativ al economicității, al progresului tehnic.Molecula se Instalează comod și ferm Ia unul dintre posturile principale de

presivă dinamică : între anii 1951 șl 1968 industria chimică a primit 28137 de absolvenți ai școlilor profesionale, 3 780 absolvenți ai școlilor tehnice post-liceale de muncitori calificați, 2 602 absolvenți ai școlilor de personal tehnic, 3100 absolvenți ai școlilor de maiștri. Evident, și un mare număr de ingineri (numai între 1960 și 1968 : 3 813).Simplă statistică ? Ea cuprinde oameni, destine. O profesie, o situație socială nouă. Iată cîteva profesii care în urmă cu douăzeci de ani nu existau : operator chimist (avem astăzi peste 33.000 de operatori chi- miști), amecist — aparate de măsură și control (lucrează acum în industria chimică circă 2 000 de ameciști), electrician și lăcătuș de industrie chimică (peste 20 000).100 de milioane lei de la buget, 25 de milioane fonduri pentru cursuri de scurtă durată, peste 41 de milioane lei investiții școlare — acestea au fost cheltuielile făcute de Ministerul Industriei Chimice, într-un singur an. anul 1968. Nu -e o cifră oarecare; ea sugerează drumul în viață a mii, zeci de mii de oameni ; ea oglindește o frîntură cvdin. dinamica socială a orînduirii h ăs- tre. Este o dinamică materialistă și în cadru] de existență al unor orașe și cartiere noi născute sub semnul chimiei. La Craiova — Calea Severinului; la Tr. Măgurele — cartierul gării; la Ploiești — cîteva cartiere ; la Ploiești — mult din ce s-a construit în ultimii ani ; la Piatra Neamț — un adevărat oraș nou ; la Rm. Vîlcea — aproape 3 000 de apartamente : pe valea Trotușului — Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej ; la Ucea — O- rașul Victoria și așa mai departe. Orașe și cartiere noi ale chimiștilor — vetrela unei noi ramificații în structura socială a frontului muneîi, vetrele unor noi tradiții muncitorești.

comandă ale civilizației industriale. Ritmul mediu de creștere a producției chimice globale a fost la noi, între anii I960—1965, de 24,5 la sută.Mersul ascendent accelerat al industriei chimice românești este materializarea politicii judicioase a partidului nostru de punere în valoare a energiilor și bogățiilor tării pentru făurirea unei economii complexe, puternice, pentru atingerea ținui înalt nivel de civilizație. în ultimii 20 de ani au fost construite și puse în circuitul productiv 240 de obiective și capacități noi ale industriei chimice, dintre care 118 numai în primii trei ani din actualul plan cincinal. Alte 60 de obiective și capacități vor intra în producție anul acesta și încep tot în acest an lucrările de șantier pentru încă 60.Un combinat de îngrășăminte azotoasa se va construi la Slobozia, un nou combinat de îngrășăminte se va înălța în completarea actualei platforme chimice de la Făgăraș, un alt combinat chimic va fi pus în funcțiune la Tr. Severin. La Craiova, în cadrul celei de-a treia etape de dezvoltare a platformei chimice, vor fi dublate capacitățile aflate în producție sau în curs de construcție ; se dublează capacitățile de producție la uzinele f.de anvelope „Danubiana" și „Victoria" ; sa prevăd extinderi la alte mari unități ale industriei chimice (Pitești, Brazi, Rm Vîlcea, Săvinești și altele).Marele proces de multiplicare prin reacție în lanț a chimiei noastre, — parte integrantă a vastei opere de industrializare socialistă făurită sub conducerea Partidului Comunist Român — își dă roadele maturității. 6 000 de produse chimice figurează în nomenclatorul activ al industriei chimice românești. Rîuri de substanțe prețioase, avîndu-și izvorul în spațiul carpatic. fertilizează pămîntul, viața economică și socială a României, călătoresc pe meridianele globului ducînd cu ele re- flexe’e spectrului solar al creației românești.
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ALE SOCIALISMULUI
...Străbăteam într-o dimineață însorită de iarnă ulițele Sârbovei. Mai în- tîi, cîteva explicații pe care ni le-a furnizat, cu o bună cunoaștere a realităților locale, secretarul comitetului de partid pe comună. Tiberiu Paulescu : comuna Sârbova de altădată este acum sat component al unei comune puternice. Racovița. alcătuită din mai multe sate — Hitiaș, Drăgoești. Ficătar. Căpăt. Sârbova și Racovița însăși — însumînd o populație de aproape 5 000 locuitori. în comună există trei cooperative agricole de producție ; din 1965 pînă la sfîrșitul anului trecut, în patru ani în comună s-au înălțat 715 case noi; în peste 150 de case se urmăresc zilnic emisiunile de televiziune, peste 530 de familii au aparate de radio, iar la 325 de case „ultimele știri" pătrund prin intermediul radioficării. Numeroase construcții de interes public: magazine ale cooperației de consum, grădini de vară, brutărie, unități de deservire — frizerie, sifonerie — construite sau create în ultimul timp atestă diversificarea cerințelor cetățenilor. în fiecare sat al comunei există cîte un cămin cultural dotat cu televizoare, apaiate de radio, biblioteci însumînd mii de volume.Sînt doar cîteva date preliminare, destinate a fixa unele din coordonatele în care se circumscriu azi munca si viata locuitorilor din Racovița și. firește, din Sârbova. Desigur, enumerarea realizărilor de azi ale comunei este incompletă, iar imaginea oferită de evoluția economică, socială, spirituală — imagine robustă, marcată de împliniri numeroase — poate fi multiplicată de mii de ori, ridicată la scara întregii țări, pentru că opera vastă de edificare socialistă a tării este o operă a întregii noastre națiuni socialiste, izbîn- zile ei fiind vizibile pretutindeni în patria noastră....Străbăteam, așadar, într-o dimineață însorită de iarnă ulițele Sârbovei împreună cu directorul școlii de patru ani, Hâțu Gh. Anton (de douăzeci de ani învățător în sat), și primarul comunei, Ciuferescu Nicolae. După datele cuprinse în raportul geografic al monografiei a- aeri- m de valea apele

(haine de cînepă, toarsă și țesută grosolan). Nasturii ni-i făceam din belișoare lucrate din briceag și strinse cn a(a in cheutorile hainelor. Acu’ cine mai vorbește de așa ceva", spunea bătrînul Ion Zlătaru, adresîndu-se, mai ales, tinerilor prezent!.Acum 34 de ani in Sârbova pînă șl nasturii erau o raritate. („Cooperativă comuna nu are", se consemna în monografie). în anul care a trecut, numai la cooperativa de consum din Sârbova s-au vîn-

grafiei); în celelalte două camere nu se poate să nu observi mobila nouă, amintind de cele mai bine înzestrate apartamente din oraș, parchetul de curînd ceruit. Nu o dată, ne spunea Ion Imbroane, președintele C.A.P. Racovița, te trezești peste noapte că a dispărut casa lui cutare. Motivul ? Nu era suficient de „făloasă", întrebat de ce și-a modificat casa (a modifica este adesea similar eu a construi o alta), casă destul de bună, un racovițean a răspuns oarecum nedumerit

Anton, să fie reținute numele unor absolvenți de facultăți din ultimii ani, printre care : Ion Avram, profesor de matematică și fizică, Borca Iulian, inginer agronom, Vichentie Avram, medic veterinar. Dacia Iulian, economist, Cristina Spăriosu, artistă, ori ale viitorilor specialiști, azi student!.Realitățile Sârbovei de azi (să adăugăm ca elemente de cultură prezența în cele 150 de case cîte aie satul a peste 20 televizoare, vreo 50 de aparate de radio, precum și faptul că alte numeroase case sînt radioficate) — contrapuse unor soluții ce se preconizau în vechea monografie pentru „cultivarea săteanului și dezvoltarea simțului său moral" („fiecare căsătorit să primească o biblie de Ia preot și o carte de popularizare a igienei de la medicul de circumscripție, pretor sau no-

datele existente reiese că au fost complet eradicate malaria, turbarea, tifosul exantematic, dizenteria, poliomielita, te- tanosul, variola ; în ultimii 7 ani nu s-au mai semnalat cazuri de tuse convulsivă.Șl exemple care să ateste preocuparea pentru ocrotirea sănătății oamenilor s-ar putea aduce nenumărate altele. Ele pot fi oricînd completate de medicii Constantin Panciu și Ion Zeno Frățilă.
DE-AR ÎNVIA, 

STRĂMOȘII N-AR CREDE

mintite, satul se află „în linie ană la 27 km est de Timișoara, la 101 la nivelul mării", fiind „așezat în Timișinei". la numai trei km de ...____Timișului Reluăm aceste date întrucît — cum vom vedea — doar ele au rămas neschimbate la Sârbova, din cele inserate în monografia din 1935.„Din totalul gospodăriilor, se scria în monografie. 16 gospodării nu posedă teren arabil“„„ „51 de gospodării (deci 29,7 la sută) au proprietatea arabilă do 0—5 *ugăre...". „revine un procent de 39,0 la șută de gospodării ale căror standarde de viată trebuie să fie reduse la minimum". „pămintui arabil este pulverizat în aproximativ 668 parcele, de circa 2,5 jugăre, ceea ce constituie un fenomen îngrijorător", „se constată lipsa de medic veterinar; un medio veterinar deservind 25—30 comune". Or, se mai scria : „Comuna cooperativă nu are" ; are în schimb „un grajd comunal pentru a- nimale de reproducție: doi tauri, doi vieri și doi berbeci de rasă".Să comparăm aceste date cu care le propun realitățile de azi: tiva agricolă Hitiaș (în care este și populația din Sârbova) are în tatea sa 2 136 ha. Averea obștească a cooperativei a ajuns în 1968, la 11 366 279 lei, iar fondul de bază la 7 791 355 lei. Introducerea metodelor moderne de lucrare a pămîntulut este aici într-o continuă ofensivă. Pe lîngă utilizarea largă a tractoarelor și altor, mașini agricole să menționăm că numai în ultimii trei ani s-au folosit pentru sporirea rodniciei pămînturilor peste 880 tone îngrășăminte chimice.In locul „grajdului comunal cu doî tauri, doi vieri și doi berbeci" reținute într-una din paginile rezultate din investigația din 1935. astăzi cooperativa a- gricolă de producție Hitiaș propune, spre comparație, existenta a 7 graiduri. 3 maternități, unei îngrășătorii de porci, unui saivan de oi. a unei sere moderne, a unei magaz de cereale. De asemenea, are în dotare 5., autocamioane și un turism. în eforturile de așezare a agriculturii pe baze științifice se integrează firesc a- portul unui inginer agronom și al unui inginer zootehnist (să ne amintim : „în 1935 un medic veterinar revenea la 25—30 comune").In distanta dintre datele pe care le-au sintetizat cei ce au investigat Sârbova de acum 30 de ani și cele pe care dezvoltarea economică a cooperativei de producție le propune, ânticipînd îmbogățirea lor continuă, trebuie să căutăm firește și explicația unor modificări structurale în modul de viată al sătenilor. în mentalitatea lor.La sediul brigăzii C.A.P. am întîlnit vreo treizeci de sârboveni. de toate vîrs- tele. Am discutat împreună despre viata de azi ; cei vîrstnici și-au amintit despre cea de ieri. Oamenii se arătau mulțumiți de cursul nou al vieții lor și. mai cu seamă, erau conștient! că mersul lui depinde de ei. de munca lor. de inițiativa lor De aceea nu evitau nici observațiile exigente. însuși faptul că unul sau altul aducea în discuție cerințele mai bunei organizări a muncii pe brigăzi, ale selecției mai riguroase a vacilor de lapte ori ale îmbogățirii soiurilor de semințe, ale îmbunătățirii stării drumurilor era o dovadă că pentru cei prezenti sentimentul responsabilității obștești fată de destinele cooperativei și. implicit, ale vieții lor a devenit o constantă a existentei.Ilie Adamescu (unul din cei trei copil ai unui Adamescu care răspundea Ia întrebarea ..Ce crezi despre rolul soției adresată de autorii anchetei din ’35: „Trebuie să fie supusă") își spunea în aceste chestiuni părerea cu autoritatea ne care i-o dădeau cele 406 zile-muncă pe care le-a făcut singur în cooperativă sau cele peste 1 100 zile-muncă făcute împreună cu soția și socrii. Sârbovenil sînt oameni harnici, spunea el. („Să-l contrazică cineva dacă-i dă mîna 1 El aduce în mod cinstit, drept argumente în favoarea spuselor, zilele muncă făcute de el, de multi alti consăteni : poate aduce si un alt argument: la grădina din Sârbova au fost planificate venituri de 810 000 lei șî s-a realizat 1 086 000 Iei).Rezultatul acestor mutații petrecute în preocupările sârbovenilor ?„Pe cînd se îndeletniceau domnii venit! de la oraș cu facerea cârtii despre satul nostru, umblam îmbrăcat! în ponevl

cele pe coopera- cuprinsă proprie-
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în 1939 s-a tipărit Ia Timișoara, sub egida Institutului Social — Banat-Crișana, 

a carte voluminoasă, „Monografia comunei „Sârbova", cuprinzind rezultatele unei cercetări făcute in vara anului 1935 de o echipă monografică. Lucrarea apărea cu intîrziere. explicația aflindn-se — cum se precizează in cuvîntul înainte — „în mijloacele modeste de care dispunem și cu ajutorul cărora de-abia s-au putut organiza cercetările" Scopul monografiei, mărturisit de autori, era de „a da publicului mare posibilitatea de a urmări lucrările sale" și, în același timp, „a oferi autorităților materialul și concluziile pe baza cărora să se reazeme activitatea publică în acest colt de tară".Am străbătut recent aceste meleaguri Intenționînd o confruntare în timp a unora din datele și aspectele cuprinse în lucrarea din 1939. Aveam să mă conving că prin „public mare" nu se înțelegea în nici un chip populația din Sârbova (cea mai mare parte dintre cei anchetați în 1935 nn știau că a apărut o carte în care sînt înserate și răspunsurile lor). în ceea ce privește intenția lăudabilă de a ajuta autoritățile în activitatea publică, monografia n-ar fi putut avea (după răspunsurile ce mi-au fost date de bătrînii de azi ai satului, pe atunci oameni in floarea vîrs(ei) nici un ecou practic : „Numai de noi, de sârboveni, nu le ardea celor cu puterea în miini
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dut mărfuri de peste 540 000 lei, îndeosebi zahăr, ulei, făinoase, orez, produse textile. aparate de radio și mobilă Suma cumpărăturilor făcute de sârboveni nu este însă aceasta, pentru că multi și-au luat mărfuri și de la alte cooperative din comună, ori direct de la Buziaș. Lugoj și Timișoara.
IN CASA VECHE, 

SOARELE NU CĂDEA 
PREA BINE IN FERESTRE

Am Intrat la Sârbova în multe case de gospodari. Pretutindeni am fost întîmpi- nat cu ospitalitate și. ușor de observat, cu dorința gazdelor de a ne arăta ce au realizat în acești ani. La nr. 10 locuiește Ilie Teodorescu. Casa este nouâ înălțată în 1961 și finisată în anii următori. Are trei camere mobilate modern, cămară, bucătărie, magazie.„Acum mai avem de procurat parchetul că, vedeți, nu se mai poate, toată lumea își parchetează casele, ne spune gazda. (Citez din monografie: „în ce privește poditul camerelor, am găsit următoarea situație : 12 case podite cu seînduri adică 7 la sută. 93 la sută, gere (s.n.) seînduri..." tală de înțelegere' cauzele ce o generau).Aveam să-mi amintesc vizitînd numeroase case din Sârbova și un alt pasaj din monografia citată : „Toate casele ce le-am vizitat au posibilitatea să se aducă în ordine și să se întroneze o mai igienă ; natural mentinîndu-se pe mulțumirilor și vremurilor de azi Frin hazard, dacă am dori, nimerit ca multe din ele să se zidească dinSugestia avea să fie receptată de sârboveni abia la peste douăzeci de ani de Ia producerea ei. în alte condiții sociale. După cum. tot după douăzeci de ani, aveau să se modifice procentele de 30 la sută case cu o singură odaie si 58 la cu două camere în favoarea caselor și 4 camere.La numărul 11 locuiește familia Molse. compusă din trei persoane (Sibu Moise, cap de familie. Sibu Ana. soție, și Gheta Maria, bunica lui Sibu). Inventarul camerei de zi al acestei familii cuprinde : un televizor, un aparat de radio „Doina" ; mașină de gătit („e bună și poți păstra curățenia In casă", ne spune Sibu Ana : „igiena și sănătatea publică Iasă de dorit", constatau autorii mono-

162 case cu lut pe jos. adică Deci, o lipsă totală de întele- pentru poditul camerilor cu Un amendament: „lipsa to- trebuia căutată în
bună linia (s.n.). ar ti nou".
sută cu 3Sibu

'St» îiotr.
■ • lî .L'bttK". T-a MdihW ‘.'•’ri '.de întrebare: „Nu cădea soarele prea bine in ferestre" Răspunsul nu-i o simplă anecdotă. De altfel, pentru a te convinge de adevărul lucrurilor, este suficient să parcurgi drumul de la primărie către gara Căpăt; aici din cele cîteva zeci de case doar una nu este nouă....Dar să revenim la Sârbova. în casa lui Șibu Moise. Ne conduce pînă la poartă întreaga familie. Bărbatul desprinde din ușorul porții un ziar. „A venit factorul și a adus „Drapelul". Nu se mai poate fără să citești ziarele", ne explică. parcă s-ar scuza. Si nu-î greu să înțelegem ce se află înapoia acestei explicații : se află renunțarea la o tradiție mai veche, cînd lectura ziarului era un lux, iar știrile tării le aflau sătenii de la învățătorul sau preotul satului, aproape singurii cititori de gazete. Tn acest sens, probează și constatările cuprinse în capitolul dedicat în monografie „secțiunii culturale" Iată cîteva citate: „lipsește o bibliotecă școlară...", „cărțile trimise de Casa școalelor nu corespund (printre ele s-a găsit un abecedar musulman, iar majoritatea lor nu sînt de folos țăranilor), sau „frecventarea școalei lasă foarte mult de dorit ; din 926 de elevi, înscriși în decurs de 11 ani. au frecventat cursurile 561 elevi, deci un procent de 58.3 la sută. Din cei înscriși au terminat 4 clase primare 94 elevi (9.77 la sulă), iar cursul primar complect 43 de elevi (4.47 la sută). Procentul analfabeților și al acelora care, deși au frecventat școala, au devenit cu timpul neștiutori de carte, este extraordinar do mare : 51.8 la sută Acest procent dovedește cu prisosință falimentul programului școlar primar rural". Consecințe : „Școala din Sârbova... n-a dat în decursul anilor (a se înțelege din 1885 de la înființarea primului local pînă tei monografice din 1935, mătate de veac) decît un medic, un avocat, învățători și un subnotar".Replica prezentului, sintetizată cifric, ar suna astfel : în cele 6 școli din comună 470 elevi, beneficiind de cunoștințele și pregătirea didactică a 13 profesori si 10 învățători se inițiază în tainele științei și culturii. Numai în toamna anului trecut, elevilor racoviteni le-au fost distribuite gratuit cărți în valoare de peste 21 000 lei. Materialul didactic existent în școlile comunei depășește cifra de 50 000 lei. La Hitiaș unde învață și elevii din Sârbova după absolvirea celor patru clase, s-a dat în folosință un nou local de școală. Viitorul an școlar va coincide cu inaugurarea noului local cu 8 săli de clasă al școlii din Racovița. în sfîrșit. peste 60 la sută din absolvenții a 8 clase din comună sînt acum elevi la licee ori Ia diferite școli tehnice și profesionale.în aceste condiții pare cu totul normal ca în „noua monografie" a satului Sârbova. deocamdată aflată în stadiul unor fișe întocmite de învățătorul Hâțu Gh.

la data anche- deciunun într-o ju- protopop, preot. 6
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,■ .■<>?'/■ /. >‘n;tar"), sînt ele singure suficiente pentru a ilustra saltul produs în anii orînduirii noastre socialiste.
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în condițiile stării precare, atestată de cifrele monografiei, a locuitorilor Sârbovei de acum peste 30 de ani dobindesc sensul unei superioare ironii cuvintele notate la pagina 50 a monografiei : „Ceea ce este frumos la Sârbova este liniștea de raiu, căreia oamenii de la (ară nu-i dau grijă deosebită, cum nu-și dau sănătății lor". Cuvîntul sănătate revine de altfel adesea în cuprinsul cărții, dar nu ca o constatare pozitivă ci ca un semnal de alarmă. De ce ? Pentru că „mortalitatea infantilă (între 0—1 an) la 100 de născuți viu a fost in anii 1930—1933 în Sârbova în medie de 34,3", datorîndu-se „lipsei de igienă, lipsei de asistență medicală, subnutriției copiilor". în ceea ce privește asistenta medicală Ia nașteri, se menționează, de pildă : „Este izbitor procentul ridicat al nașterilor asistate de moașă empirică (83,2 la sută), față de nașterile asistate de moașă cn diplomă (16.8 la sută). Din 125 de nașteri numai una a fost asistată dc medic"; „greutatea c subnormală la 49 Ia sută din totalul copiilor intre 0—15 ani", „intre 0—2 ani s-a găsit un procent de 53,9 ia sută copii subnutriți ; din 79 de copil subnutriți, 66 la sută au avut reacția Plrquet pozitivă, deci majoritatea copiilor subnutrit! este tuberculizată".Replica de azi la asemenea realități, tragice de altădată : în comună există un dispensar dotat cu aparatura necesară unei investigații medicale eficiente. Dispensarul posedă mobilier corespunzător, mese de instrumente mese ginecologice, o masă de laborator Instrumente în sortimente și cantități suficiente. în cadrul dispensarului funcționează un punct de laborator în care medicii efectuează analize uzuale ca VSH hemograme etc, : dispensarul are trei puncte farmaceutice cu plată și unul la Racovița. pentru medicamente ce se distribuie în mod gratuit. La dispensar își desfășoară activitatea doi tineri medici. în schema de funcțiuni a dispensarului în curs de completare. existînd și 8 posturi de cadre medii, în anii 1967—1968 mortalitatea infantilă a fost la Sârbova de 0 la sută : 80 la sută din nașterile de la Sârbova au avut loc în maternitățile de la Buziaș. Lugoi șj Timișoara Iar 20 la sută au fost asistate de medic la domiciliu : în 1968. 86 la sută din nașteri au avut loc în spitale, restul beneficiind de asistenta medicului. Din

Neîndoios, realitățile economice, culturale, sanitare ale Sârbovei se răsfrîngeati nemijlocit asupra relațiilor dintre oameni. înrîureau relațiile de familie. „Căsătoria nu mal este o taină — se scria în monografie — ci un aranjament economic" ; „în Banat un om valorează atît cîtă avere are" ; se consemna și „egoismul țăranului, temerea dc sărăcie, materialismul feroce". Si o situație oarecum mai particulară : „dacă feciorul se duce ca GINERE IN CASA atunci el este petit de părinții miresei. Din acest obicei — notează autorii monografiei — se poate deduce decăderea autorității viitorului soț, căci arată o egalitate ciudată între femeie și bărbat (1). De fapt, ginerele sărac are o situație umilă in familia soției..."Am vizitat și un asemenea ginere. Se numește Pavel Mozoș și avea în timpul anchetei douăzeci și șase de ani. întrebat asupra relațiilor cu propria soție, Pavel Mozoș răspundea în 1935 : „E și mie supusă, dar poruncitorul e bunicul".Pavel Mozoș își amintește de cei care au făcut ancheta, „da’ nu prea bine că au trecut ani mulți de atunci". Despre ce-au găsit atunci și ce este acum 7 „Altă față ! Vedeți și dumneavoastră, lumea progresează. Acu' să suie pe lună. Ce mai, după mine, lumea înaintează".— De ce spuneați, îl întrebăm, că soția • mal mult supusă bunicului, că el e poruncitorul ?— Erau altfel lucrurile. En sînt venit în Sârbova din Cheverașul Mare. Cineva din Sârbova era însurat Ia Cheveraș și cunoștea familia nevesti-mii. EI și-a dat în vorbe cu ai mei că la Sârbova, la cutare, este o fată așa și așa, CU STARE. Că pămintui era totul înainte. A venit tata, cu tălmaciu, a vorbit cu viitorii mei socri, a văzut fata, I-A PLĂCUT. S-a întors acasă șî MI-A ZIS CĂ E BINE. S-or înțeles să venim într-o zi să ne vedem. Ne-am uitat unul la altul. „Iți convine m-au întrebat pe mine. „îmi convine", le-am spus. Au întrebat-o și pe ea, și a spus tot așa. Apoi moșu. ăl bă- trîn al lor, a spus să venim la căpară (logodnă, n a.), iar in 6 săptămîni de Ia asta, timp în care n-am văzut-o deloc, s-a făcut nunta. Am fost ginere in casă și am fost supus. Bătrînul mi-a spus: „dacă vrei să ajungi gazdă să fiisupus, să fii slugă. Dacă ar fidupă mine, ar trebui să se socoată Ia pensie și anii cît am SLUJIT LA SOCRI".Confesiunea lui Pavel Mozoș, ajuns la 60 de ani. este edificatoare : într-adevăr „căsătoria nu mai era o taină, ci un a- ranjament economio".Ne aflam în casa Iui Tenchea Vichentie, om la vreo 70 de ani. Și el răspunsese acum 34 de ani la unele întrebări ale autorilor monografiei. Ne adusese aici faptul că în toamna trecută strănepotul lui se căsătorise. Cum se întîmplaseră lucrurile ? Tinerii se cunoscuseră la horă, la baluri, la Silagiu, comună aflată la 14 km de Sârbova. Băiatul a venit acasă hotărît: „Tată, dacă pe fata asta n-o aduc acasă nu mă mai însor".„Părinții.,nu țrebuie să se împotrivească copiilor, ne spunea Nicolae Ghilezan, tatăl băiatului. Numai să aibă grijă să-i ajute să facă bine primii pași în viață".în familia lui Tenchea Vichentie (numim pe cel mai în vîrstă drept cap de familie) sînt acum patru generații: bătrînul Tenchea, ginerele lui. Ion Molse, ginerele lui Ion Moise, Ghilezan Nicolae, băiatul lui Nicolae Ghilezan, care s-a căsătorit în toamna trecută. Locuiesc toți în aceeași casă, dar casa, fără exagerare, rivalizează ca mărime și înfățișare cu o vilă impunătoare. Bunăstarea vieții lor își află explicația, cum ne spune Nicolae Ghilezan, în cooperativa agricolă de producție. Au fost printre cele 12 familii care au pus bazele cooperativei agricole.— înainte despre viața oamenilor vorbea pămintui, fuga după avere, spunea bătrînul Tenchea Vichentie. Acum oamenii au alte gînduri. Astăzi, oamenii știu ce vor I„Oamenii știu ce vor 1“ Am încercat să descifrez împreună cu locuitorii Sârbovei sensul acestui „știu ce vor". Iată-1 : Oamenii vor să muncească pentru înflorirea satului, conștienți că așa sprijină desăvîr- șirea construcției socialiste ; oamenii vor să facă totul pentru ca politica partidului, cuvîntul său înțelept să devină fapte ; oamenii vor nu numai să-și clădească prin muncă bunăstarea, ci și să creeze un viitor luminos generațiilor de mîine (ca pretutindeni. și la Sârbova am remarcat prezența conștiinței datoriei nu numai față de prezent, ci și față de viitor) ; oamenii Sârbovei au sentimentul limpede că sînt parte a unei mari familii, că viața lor este strîns legată de mersul general al tării, de dezvoltarea întregii vieți economice, sociale. Iar asemenea permanente ale conștiinței sînt locul de naștere al certitudinilor de azi și de mîineCuvintele celui mai vîrstnic din casă au găsit ecou și curînd între membrii familiei s-a încins o discuție cu evocări și aprecieri pe care le reproducem așa cum le-am înregistrat :— Nici în camere nu era ce este acum la oameni. Am patul vechi aruncat lemne. îl păstrez nici eu nu știu de că în casă am mobilă nouă Poate aducere aminte...— Era o idee înainte la Sârboveni . aibă multe capete de marvă, să doarmă lingă vite („micii gospodari obișnuiesc să-și pună și un pat în grajd, spre a supraveghea vitele și în timpul nopții" — din monografie). După colectiv au descoperit că-i mai bine în cameră curată, mobilată. (în timpul discuției, tinerii aruncă adesea priviri prin ușa deschisă în cealaltă cameră. Ia televizor, unde Cristian Țopescu comentează întreceri hipice, pare-se, din Mexic).— Cînd se strică electrica, nici nu-tl vine să citești la lumina lămpii cu gaz. Mai bine citești la lumina lunii 1 (Tenchea Vichentie pînă la electrificare, deci peste 60 de ani de viată, n-a avut parte de ajutorul luminii electrice : dar. în tinere-

țea Iul, cartea era un lux, așa că din pricina cititului n-avea cum să-și strice vederea).— Nici profesorii n-au fost îmbrăcați înainte cum sînt țăranii noștri azi.— Bine trăiesc tinerii de azi 1— Citi ani sînt, domnule director (e vorba de directorul școlii din Sârbova) de cînd ați venit în sat 7— Douăzeci 1...— Pare că alaltăieri.— Nu mai poți să spui care-î domn.— Acu-i o altă viată. Cum ai pune cerul pe pămînt.— De-ar învia, strămoșii n-ar crede...Discuția, lungă și colorată, a încheiat-o tot bătrînul Țenchea, aducînd vorba de nunta din toamnă.— M-am uitat la nuntă cum arătau oamenii, c-au fost aproape 300. Mai mari de cum a fost Ministeru, domnule 1In monografia Sârbovei de altădată există și un raport asupra alimentației publice, alcătuit pe bâza observației directe a trei categorii de familii. O familie din categoria a treia, cei săraci (alcătuită din 4 persoane, avînd ca avere imobilă o casă compusă din o cameră și o bucătărie, un șopron dărăpănat, curte, grădină ; fără altfel de pămînt; posedînd ca animale și păsări: o scroafă, 4 gîște, cîteva găini), a prilejuit anchetatorilor prezentarea unui tabel cu cheltuielile pentru botezul copilului. Pentru pregătirea mesei1 s-au consumat : „1 gîscă, 17 kg. cartofi, 5,50 kg. 
carne de vită, 1,50 litri lapte, 1,50 kg. 
ceapă, 6 kg roșii, 8 kg. făină albă, 23 ouă, 
1,50 kg. zahăr, 1 kg. grăsime, 15 litri de 
vin, 1,50 kg. orez, 1 kg. zarzavat, 72 
bucăți ardei, 15 kg. pîine și piper de 3 
lei".Poate că este util cheltuieli (pe care și le permitea cu greu o familie, avînd de muncit apoi lungă vreme, ca să acopere golul ce se resimțea în gospodărie) produsele consumate la nunta băiatului lui Nicolae Ghilezan, nuntă care a avut Ioc la 20 octombrie 1968. La pregătirea meniului pentru nuntă (a fost adusă special pentru aceasta o bucătăreasă de la Buziaș ; la alte nunti se aduc chelneri de la oraș) s-au folosit: o vacă (300 kg. carne), 2 porci (200 kg.), trei oi, 20 gîște, 150 kg. zahăr, 130 kg. făină, 12 kg. unt, 800 ouă ; s-au pregătit 200 litri de rachiu („a mal rămas ceva neconsumat", spune cu oarecare satisfacție moș Tenchea), 350 kg. vin („ăsta s-a băut tot", constată sec același). La celelalte alimente și zarzavaturi trebuitoare „nu s-a mai ținut o socoteală", în Sârbova, nu se mai face nuntă fără tort și prăjituri (la Ghilezan! au fost făcute 50 de torturi și cîteva „cotăriți de paie cu două mănuși de prăjituri").— La nunta mea, spune Țenchea Vichentie, s-a dat o zupă de vită, varză cu carne, rachiu, iar în loc de tort, pogăci. Asta a fost tot. Acu’ s-a schimbat lumea.Să mai adăugăm că pentru a merge rudele la familia miresei, aflată în alt sat, s-au folosit mașini (taxiuri, camioane — vreo șase), că numai cu prețul fotografiilor făcute la nuntă s-ar putea acoperi cheltuielile cu Botezul din familia F (numită cu o literă din alfabet de către anchetatori pentru „a nu leza anumite susceptibilități"). Apropo de soarta familiilor care altădată erau notate — pentru a nu fi lezate — cu inițiale din alfabet. în casa unei asemenea familii, casă nouă desigur, admirînd mobila de curînd cumpărată, televizorul, radioul, pikupul (știți, cîteodată nu-i muzică bună pentru noi nici la radio, nici la televizor șl atunci ascultăm plăci), mi s-a spus cu cuvinte puține, cred, lucrul esențial:— „Noi muncim, tovarășe. Si cine mun- azi, are."locul oricăror altor calități care înnobilează viața, drept blazonul onoarei oamenii situează azi munca. Pe cea mai înaltă treaptă. Lucru obișnuit 1 Iar munca este forma supremă de manifestare a voinței lor de a urma cu devotament — sentiment născut numai de o realitate ce corespunde aspirațiilor majore ale colectivității — politica partidului, cuvîntul partidului, de a valorifica tot mai bine avantajele socializării agriculturii.

să alăturăm acestor

SE BUCURĂ UN OM 
CARE A TRĂIT „TOATE

VIEȚILE SATULUI

la ce, casă

Cele de mai sus sînt doar cîteva din multiplele însemnări pe care le-a prilejuit confruntarea unor date din monografia 
din 1935 a comunei Sârbova cu realitățile de azi. Comentariile asupra fiecărui aspect în parte ar putea fi deosebit de bogate. în locul lor îmi îngădui să las cuvîntul lui Vichentie Avram nr. 95 (răspundea anchetatorilor din 1935 că s-a căsătorit din dragoste), cetățean al Sârbovei, aflat astăzi la respectabila vîrstă de 68 de ani:— „Da și-acu’ la bătrînețe nu-mi pare rău de ce-am făcut. Părul alb e podoaba bătrîneților și dacă eu împodobit așa cum sînt spun asta, să mă credeți. După ce s-au schimbat vremurile, și bine că s-au schimbat, am intrat cu primii oameni la întovărășire. La cooperativă a trebuit să intru în al doilea an, că s-a aținut baba la început. La 1 ianuarie 1957 am spus însă : fac cerere și intru. A semnat și baba cererea. Mi-am zis atunci : „Doamne ajută că am scăpat de toate greutățile 1" Pe băiat l-am dat la școala electrotehnică din Timișoara. Cînd I-am dus la școală l-a îmbrăcat statu’ din creștet pînă-n tălpi. Actualmente este strungar-mecanic la Buziaș și este președintele sindicatului. N-aș putea să spun, pe oraș sau pe întreprindere 1? S-ar putea să fie pe întreprindere. Spun sincer și din suflet, dacă nu era regimul de azi, dacă nu era partidul copilul meu nu era cine este.Cit privește satu’. s-au produs schimbări — case noi, televizoare, radio, motociclete, motorete. De biciclete nu mai vorbesc 1 Prima bicicletă în sat a avut-o la noi un morar neamț cînd eram copil și ne țineam după el ca după o minune I Vezi casa aia mică ? Iat-o și pe cea de alături I Ce distantă I Oamenii ca mine care-au trăit toate viețile satului pot să vadă diferența și să se bucure. Dacă ar fi să zic cum e viata de azi a satului față de trecut, aș spune că e ca un soare în inima iernii. Mă înțelegeți ?Eu spun toate astea din suflet șî din sinceritate Poate că oi fi greșit vreun cuvînt, că mă-npinge păcatu’ să vorbesc cu radicale, da’ spun din suflet ce spun".— Nu, Vichentie Avram, n-ai greșit nici un cuvînt Absolut, nici unul 1

Cooperativizarea agriculturii constituie baza vieții noi pe 
care o duce astăzi țărănimea, izvprul bunăstării și tericirii 
sale. Unirea de bună voie a țăranilor in cooperativele agri
cole, însoțită de sprijinul multilateral acordat de stat au con
tribuit la creșterea producției agricole, principala lor sursă 
de venit. în primii 3 ani ai cincinalului producția globală 
agricolă a tost cu aproape 24 la sută mai mare decît media 
anilor 1961 —1965. In perioada 1965 —Î968 veniturile bă
nești obținute de țărănime din munca depusă în cooperati
vele agricole au crescut de la 5,4 miliarde lei la peste 6 mi
liarde lei, iar cele realizate prin vînzarea produselor agricole 
pe piață au crescut de la 9,350 miliarde la 5,100 miliarde 
Iei.

Despre tioua condiție socială a țărănimii vorbesc cel mai 
elocvent structura mărfurilor cumpărate și a consumului de 
diferite produse alimentare. Din datele existente la Direcția 
Centrală de Statistică se constată o creștere simțitoare a 
cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare și alimentare de 
la 59,4 la sută în 1959 la 64,2 la sută în 1967 scăzînd, în 
schimb, plățile obligatorii și facultative. Rezultă, în primul 
rînd, sporirea sensibilă a cheltuielilor pentru măriurl indus
triale nealimentare. O creștere mare au cunoscut mai ales 
cheltuielile pentru bunuri de folosință îndelungată și conf jrt 
casnic. Față de I960, desfacerile de mărfuri în mediul rural 
au crescut în 1967 după cum urmează:

— aparate de radio — de peste 3 ori ;
— mașini electrice de spălat - de aproape 9 ori ;
— ceasuri de mînă — de peste 9 ori;
— biciclete — de peste 2 ori;
— televizoare — de la 199 buc. la peste 93 000 buc.;
— mașini de cusut — de la 6 478 buc. la 25 000 buc.

Aspectul genera! al satului s-a schimbat mult în ultimii 

ani. Șoselele și străzile sînt asfaltate ori pietruite, florile care 

Ie mărginesc — Dobrogea este pe primul loc în această pri
vință — le dau un aspect sărbătoresc. în fiecare sat casele 

noi sînt de ordinul zecilor și sutelor. De altfel, merită reți

nute două cifre: între anii 1951 — 1967, Ia sate, au fost con
struite 1 1OOOOO case noi. In această perioadă 9 milioane 

din locuitorii satelor s-au mutat în case noi. Ca urmare a 
creșterii posibilităților materiale ale țărănimii, numărul abo- 
naților la radio și radioficare din mediul sătesc a sporit de 
la 757 000 — în 1962 la 1 milion 367 000 în 1968. Numărul 
satelor electrificate a ajuns la 9 200 față de 9 600 în 1962.
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INSTRUCTORULUI
CULTURAL’

Chiar din prima zi a activității noastre ni s-au ridicat în fată sarcini dificile, cum ar fi așezarea procesului de culturalizare a maselor pe baze noi. științifice, depistarea si valorificarea unor bogate tradiții, a unei zone folclorice mai puțin explorate. Ne obligau, la aceasta, profundele schimbări petrecute în anii noștri în viata spirituală a locuitorilor tării, dar și moștenirea culturală a meleagurilor dîmbovitene. leagănul unor nobile idei și fapte de independentă și unitate statală, de cultură si progres social.De la bun început 'am considerat că munca comitetului nostru pentru cultură si artă trebuia corelată cu un fenomen propriu etapei pe care o parcurgem și anume : delimitarea din ce în ce mai precisă a sferei de preocupări pentru cadrele ce muncesc în sectorul social-cultural: diferențierea treptată a acestor preocupări în funcție de profunzimea si complexitatea crescîndă a procesului cultural-educativ. De aceea, problema cea mai stringentă care s-a ivit, conditionînd începutul activității comitetului, era cea a recrutării cadrelor, apoi a formării și perfecționării lor.în acest sens am fixat în programul de activitate a inspectorilor culturali o zi pe săptămînă dedicată studiului individual cu scopul de a-și însuși noțiuni și cunoștințe din studiile si cercetările efectuate în domeniul de strictă specialitate de care răspund (așezăminte culturale, muzee. radioficare, cinematografie, biblioteci etc). Si rezultatele nu au întîrziat să apară. într-una din săp- tămîni. colectivul de îndrumare a ajuns la concluzia că în zona de deal a județului, cartea tehnică nu ajungea la cititor, nu era solicitată de la biblioteci, Studiindu-se materiale metodice, intervenind spiritul novator al activistului cultural, s-au organizat întîlniri între cercetătorii de la I.C.H. Voinești si cititori. După expunerile făcute, folosindu-se un bogat material documentar din domeniul pomiculturii. au fost prezentate succint unele cărți și s-a recomandat consultarea lor la biblioteca comunală. Care a fost rezultatul concret al acțiunii ? Numai în comunele Gemenea, Cîndești și Brăbuleț s-au înregistrat peste 780 de cititori noi. care au început să utilizeze cunoștințele căpătate în îngrijirea plantațiilor de pomi.O altă modalitate de instruire și perfecționare a constituit-o organizarea unor sesiuni de comunicări științifice, axate îndeosebi pe teme privind educația adultului si sociologia rurală. în mod practic, am procedat în felul următor: în urma unor anchete. în comunele Cîndești. Tătărani, Lucieni. privind preferințele beneficiarilor de cultură, un colectiv de inspectori a prezentat un referat cu tema : ..Activitatea culturală și cerințele spirituale ale tineretului". Materialul a oferit constatări. dar și forme si mijloace concrete de îmbunătățire a activității culturale. Cîteva acțiuni, pregătite în comun cu organizațiile U.T.C. au fost generalizate în județ. Un alt colectiv, pe baza altui studiu, a e- laborat materialul „Folosirea istoriei în educarea patriotică a oamenilor muncii". La Cornătel s-a desfășurat sărbătorirea a 400 de ani de existentă documentară a tîrgului, unde au participat peste 20 000 de oameni din comună și satele învecinate. Acțiuni similare au fost organizate și la Brănești. Cîndești. Dobra.

Tot pentru ridicarea calificării profesionale, inspectorii au participat la unele schimburi de experiență organizate de alte comitete județene, au audiat expunerile unor personalități culturale și științifice, invitate special la unele întîlniri cu intelectualitatea dîmbovițeană. La Tîrgo- viște nu o dată au conferențiat cadre universitare ca : Paul Popescu Neveanu. Augustin Z. N. Pop. Tudor Popescu, Dumitru Almaș, care au făcut expuneri în fața activului cultural.în cadrul formelor de perfecționare amintite, cît si cu alte prilejuri, am căutat să promovăm, pe scară largă, schimburile de opinii, să valorificăm experiența mai îndelungată a unora dintre inspectorii și meto- diștii Casei creației populare, să promovăm lucrările practice, în așa fel ca fiecare activist cultural să aibă o prezență activă, creatoare, stimulată de interesul pentru a impune soluțiile cele mai eficiente si adecvate problemelor concrete ale vieții cultural-artistice locale. Astfel, lunar, inspectorii culturali organizează nemijlocit cîte o manifestare în comune. La aceasta participă, pe lingă activul cultural din localitate si satele din jur. toti salariatii comitetului județean pentru cultură și artă. Discuțiile purtate după manifestare, urmate, dacă experiența s-a dovedit viabilă, de generalizarea ei. dă nu numai satisfacții. dar ajută direct la perfectionarea în meseria de activist cultural. Au fost apreciate mult: „Tribuna deputatului" (Voinești. Tîrgoviște). „Almanahul științific: „Știința și actualitatea" (Pucioasa). în plus, fiecare inspector a organizat în sectorul de care răspunde acțiuni model, cu scop de generalizare în întregul județ, constituind totodată un prilej de a putea fi verificat nivelul de cunoștințe de specialitate ale organizatorilor.De un real folos s-au dovedit si ședințele de lucru ale comitetului în care, analizîndu-se o latură a activității culturale pe baza controalelor efectuate în unitățile subordonate. s-au purtat largi dezbateri la obiect, s-au făcut schimburi de păreri, s-au creat premisele unor noi metodologii ale manifestărilor cultural-artistice.Sîntem hotărîți ca acțiunea de perfecționare a activiștilor culturali să o continuăm sistematic la nivelul județului. Paralel însă cu aceasta, considerăm că unele instruiri ar fi util să se desfășoare și pe plan central. îndeosebi pentru inspectorii comitetului județean și pentru meto- diștii Casei creației populare. Fără a analiza pe larg acest aspect, vreau să semnalez cîteva direcții în care sprijinul calificat al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ar trebui intensificat. Astfel. într-o ordine prioritară as aminti : pregătirea superioară a unor cadre de specialiști pentru comitetele județene casele de creație. casele de cultură și muzee ; organizarea unor cursuri pentru absolvenții institutelor pedagogice care vor ocupa postul de director de cămin cultural și de redactori ai centrelor de radioficare ; instituirea unor grade pentru activiști culturali de care să fie condiționată și salarizarea lor.
Pro?. Ion GAVRILA

: președintele Comitetului
pentru Cultură și Arta 
al județului Dîmbovița

15,30; 18.

18,15 ; 20,15.

fragil — 19,30 ; (sala
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— 15,30 ; 19.

Operațiunea San Gennaro : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Prințesa : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
Canaliile : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Suflete tari : COSMOS — 15,30 ; 19.

18,15 ; 20,30.

care-1 cunosc un lapon și seamă băia-
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cinema
O ...Apoi s-a născut legenda,: RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
O Rolls Royce-ul galben : PATRIA 
— 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30 ;
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, SALA PALATULUI
17 — (seria de bilete — 2799) ; 20,30 
(seria de bilete — 2800).

8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA 
> , invLHMuf — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,

• Bună ziua, contesă : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
— 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
0 Pianele mecanice : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
VICTORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; GLORIA —
9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
0 Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
• Feldmareșala : LUMINA — 9—15,45 în continuare ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16_; 18,30 £21, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
© ...........
O
o o o 
o . .
socialistă în plin avînt
în continuare.
0 Rio Bravo : FEROVIAR — 8,45—14 în continuare ; 17,45 ; 20,45, EXCEL
SIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA — 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, FLAMURA — 9 ; 
11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,30.
O Marele șarpe : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45; 20. 
O Becket : DACIA — 8,30—20 în continuare.
O Expresul colonelului von Ryan : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
TOMIS — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;_2L
©..........................
O
e

Urletul lupilor : BUZEȘTI - 20,30.
Dominika și prietenii ei : DOINA — 9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 10. 
Neînțelesul : DOINA — 18,15 ; 20,30.
Hiroșima, dragostea mea : UNION — 20,30.
Strigătul : UNION — 15,30 ; 18.
Brutarul din Valorgue : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
Bilanț în plin marș ; Un program de propășire economică ; Agricultura 
‘ ................................. ; Atletism ; Metamorfoze : TIMPURI NOI — 9—21

>XVXXO   O,OU , XX , XO,OU , XD , XO,OU , Z1X,
Căderea imperiului roman : UNIREA 
Primăvara pe Oder : LIRA — 15,30 ; 18 
Profesioniștii : DRUMUL SĂRII — 15 
Ziua în care vin peștii : COTROCENI 
Răscoala : COTROCENI — 20,30.
Acest pămînt este al meu : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Astă seară mă distrez : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
Samuraiul : VIITORUL — 15,30 ; 18.
Pantoful cenușăresei : VIITORUL — 20,30.
Un delict aproape perfect : MOȘILOR — 15,30 ; 18, RAHOVA 
Soare și umbră : MOȘILOR — 20,30.
Tunelul : RAHOVA — 20,30. 
Hombre : POPULAR — 15,30 ; 18.
Bela : POPULAR — 20,30.
Ce noapte, băieți 1 : MUNCA — 16 ; 18. 
Mica romanță de vară : MUNCA — 20. 
Hoțul de piersici : FLACĂRA — 15,30. 
Winnetou : FLACĂRA — 18 ; 20,30.
Pensiune pentru holtei : ARTA — 9,15—16,15 în continuare ; 
Columna (ambele serii) : VITAN — 15,30 ; 19.
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe indianul : PROGRESUL

A crea și a gindi 
în spiritul poporului tău

(Urmare din pag. I)mal multe șl cît mal repede. Jalnică și imposibilă deviză.Pentru cei talentațl și serioși în continuitatea lor, chinul creației nu se termină niciodată. aceștia nu au mobilitatea suveicii, ci îsi caută înnoirile si perfecționările meseriei în sufletul lor. în sentimentul lor intim de a- devăr.Bineînțeles că omul de talent se uită cu admirație la minunății înaintași sau la minunății contemporani, dar năzuința sa nu este de a-i copia neasimilîn- du-le harul, ci de a raporta experiența lor universului propriu de viată.în ce ne privește, cred că e necesar să ne dezvoltăm în dimensiunile noastre, să ne înnobilăm pe coordonatele firii noastre si astfel rodul, fructul copt al talentului si disciplinei de artă românească. ar putea aduce o contribuție mai importantă fenomenului de artă universal decît culegînd fructe din alți pomi. Desigur. nu putem ră- mîne închiși în mica noastră familie, nici nu e normal si nici nu e folositor. Artistul trebuie să aibă ochiul si mintea proaspătă pentru tot ce e nou. nou cu adevărat. Aceasta este o lege a artei, a evoluției ei. Arta s-a schimbat și se va

schimba mereu în bine. desigur, dacă vom reuși să înlăturăm zgura si mîlul. De Ia im- presioniști încoace, si chiar de mai înaintea lor. pînza a căpătat prin descoperiri si stră- duinti lumină, aer si e- chilibru. fiind scoasă astfel din bitum. întuneric și naratie pură. De ce să căutăm însă soluții de la mii de kilometri depărtare, cînd sufletul românesc, exprimat prin arta noastră populară, este îmbăiat în lumină si aer — pictura unor vechi monumente reprezintă o lecție de echilibru al proporțiilor — iar cei ce au adus întuneric pînzei pe o mică perioadă au avut meserii de import. Au trebuit să vină Andreescu. Lu- chian. Pallady ca să redeschidă ferestrele spre lumină.Muncind cu tenacitate îndelungă, supu- nîndu-te unei lungi concentrări asupra meseriei si spiritului picturii, ai posibilitatea să-ți creezi un punct de vedere propriu. Punct de vedere ce-ti dă putința să te așezi pe o platformă solidă, sigură. de pe care să dialoghezi cu toate noutățile cotidiene fără să devii robul lor de la sezon la sezon. O platformă ce are piloni trainici în gîndirea poporului din care faci parte. în viata lui nouă, luminată de strădania lui pentru edificarea socialismului. în simțirea

ta acordată cu simțirea societății din care faci parte. în măiestria ta — parte din măiestria înaintașilor și contemporanilor tăi întru frumos si simțire aleasă.Avem viața noastră, realitatea noastră socialistă. E o datorie să punem tot ce avem mai nobil în noi pentru a o înfrumuseța continuu. Anii trecuti am văzut un film — „Mondo Cane". Una. din secvențe arăta un interior de restaurant ul- trascump unde bogătașii mîncau viermi, muște, gîngănii la preturi exorbitante si mă gîndeam că. la așa pofte, s-ar putea ca si gusturile lor pentru artă să fie altele decît ale mele. Dar la noi în țară cei ce prind si mănîncă muște sînt izolați în categoria nerecuperabililor.Cu toate că secolul e al șuruburilor și al navelor cosmice. al nesfîrsitelor si fantasticelor calcule matematice. eu cred că omul mai poate plînge din cauza iubirii, mai poate tine un fluture în palmă, mai are nutinta să nu calce șirul de furnici de pe trotuare.în sinea mea mai pot îndrăzni să-i cer si încercatului nostru artist. să se gîndească si mai mult la lacurile cele mari cu fete de oglindă ne care le are în suflet si Pe care u- nii le-au cam uitat.

O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatului): 
Recital de pian susținut de 
Gheorghe Halmoș — 20.
O Opera Română : Lakmâ — 19,30. 
O Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.

(sala Comedia) : Heidelbergul de altă-

î 
î

0 Teatrul Național „I. L. Caraglale"
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Tandrețe și abjecție — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru " 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
« Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
0 Teatrul Giulești : Ulise șl coincidențele — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : A
• Teatrul de păpuși din Brașov (în sala de pe Calea 
„Țăndărică") : Greuceanu — 15 ; 17.
® Teatrul ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach Ia Tom Jones — 20.
o Circul de stat : Circul are cuvîntul — 19,30.

fugit un tren — 17. 
Victoriei a Teatrului

Se poate spune acum, fără a greși, că simbolismul, unul dintre curentele literare însemnate pentru istoria noastră literară, a fost studiat în ultimii ani cu folos netăgăduit. Să adăugăm faptul, poate cel mai important. că studiul acesta a fost întreprins cu mijloace și din perspective variate. După substanțialul studiu de sinteză închinat simbolismului de Lidia Bote și după cele două volume monografice despre Macedons- ki — datorate lui Adrian Marino — au apărut pe rînd laborioasa monografie a Literatorului semnată de Adriana Iliescu și apoi două compacte volume antologice: Antologiapoeziei simboliste (alcătuită și prefațată de Lidia Bote) și Poeți de la „Vieata nouă" (întocmită de Al. Colorian și prefațată de Dumitru Micu). Nu uităm să menționăm și mai vechiul studiu despre simbolism inclus de Dumitru Micu în cartea sa Literatura română la începutul veacului XX (1964).Investigațiile au urmat cum se vede, deopotrivă, planul vertical ca și pe cel orizontal, fenomenul fiind luminat pe toate suprafețele posibile. S-au înlăturat astfel aglomerările prejudecăților care întreținuseră în jurul simbolismului o rețea densă de opinii contradictorii. De unde pînă mai acum cîtiva ani simbolismul era. dintre toate curentele noastre literare, poate cel mai puțin cercetat, caracterizat grăbit si nedrept, astăzi se bucură de privilegiul unei cercetări aprofundatei care i-a descifrat pertinent liniile definitorii. Fenomenul trebuie salutat cu căldură și înregistrat ca o realizare remarcabilă a istoriografiei noastre literare actuale. S-a demonstrat astfel încă o dată că utilizînd la obiect metodologia științifică de cercetare, potrivit principiilor marxiste ale valorificării critice, se pot obține rezultate durabile în planul istoriei literare.Ar trebui doar reamintit că dincolo de contradicțiile sale interioare, simbolismul a deschis o nouă direcție în lirica românească. Dar. se știe, nu se poate considera că simbolismul reprezintă o direcție cu totul insolită, nelegată de peisajul permanent al poeziei românești așa cum s-a încercat să se acrediteze în ultima vreme și nici că o dată cu el începe poezia românească. Dimpotrivă, o analiză

științifică riguroasă demonstrează incontestabil faptul că deopotrivă, prin motive ca și prin modalitate, simbolismul reia unele dintre cuceririle lirice ale pașoptismului. Exemplul lui Macedons- ki, care s-a revendicat mereu ca descinzînd din tradiția poeților munteni ai generației de la 1848, poeți în versurile cărora au

îdealurile generoase ale socialismului militant ocupau locuri centrale, a conferit valori unanim apreciate substanței poetice. Nu ar trebui ignorate în judecățile de evaluare, nici faptul știut că simbolismul se impune ca o direcție lirică bine precizată. într-o perioadă dificilă, stăpînită dominator de un postemines- cianism schilav și un
Contribuții

valoroase

la fixarea

simbolismului

> planul

ro-

isteriei literare
răsunat idealurile sociale și naționale ale epocii, precum Heliade, Alexandrescu, Bolintineanu. Bolliac etc. este cu totul elocvent. A- poi, chiar în cadrul poeziei simboliste de la Viea- ța nouă, problematica socială, șl ea reluînd motive majore din moștenirea pașoptistă, va fi practicată cu remarcabile rezultate. Așa se și explică de ce poeți cunoscuti pentru militantismul lor socialist (Traian Demetrescu, St. Petică, Emil Isac. Mihail Cruceanu, Elena Farago) au cultivat simbolismul. Si această problematică socială în care

Octav PANCU-IAȘI

ie cu vară si
2Octav Pancu-Iași a fugit din copilărie cu graba aceea năzdrăvană cu care silful din povestirile nordicului Andersen se închide într-un boboc de trandafir, și în fiecare an, mai mult decît noi toti, se întoarce în acel tinut aurit, cu pereți de cer. și vești pentru toti fetitele de șapte teni nedespărtiti ursul polar, cu și. cîteodată. și cu caii mei albi.în ajunul acestui Pancu le-a dăruit cartea cu „Tartine și vînt". O iei în deschizi și lîngă așează o sobă în care arde focul, ferestrele se lărgesc și peste ele se apleacă ,cu fruntea iezi vrăjiți care pot să fie și cucuieti și începe un ceas de taină, umflat de o ploaie tristă și dulce, iar anotimpurile își pierd răbdarea să mai fie ce-au fost, din patru se fac șase și primul dintre ele se numește, bineînțeles, iarnă, al doilea, duminică, al treilea. concediul, al patrulea, al plăcintelor cu mere, al cincilea, anotimpul secret, unde, normal, nu trebuie să ne vîrîm nasul, iar al șaselea, al vopselelor cu

scrie po- băietii și ani. prie- cu Fram, Apolodor
an, copiilor cu vară mină, o tine se

pinguinii, mai cu tul pe care toți din bloc îl strigă Ducu. Dar toate astea pînă într-o dimineață de toamnă, cînd băiatul „face din palme o pîlnie, apropie pîlnia de urechea fetitei și suflă în ea ceva care sună așa : De azi mă cheamă Du-mi-tres-cu Ra-

munți și spre mare, cu aeroporturi minuscule, luminate de lanterne, cu un băiat care mușcă din soare. din ghețari, cu un papagal galben cu verde, numit Coco și alt papagal, galben cu verde și cu puțin albastru la gît numit Maco și pe care Ducu. nedevenit încă Du-mi-tres-cu Ra-du, se străduiește din răspu-
ÎNSE N RI

du". Lung și silabisit șl, în ziua aceea, toată lumea are șapte ani. inclusiv bunicul și bunica, iar el, Du-mi-tres-cu Ra-du. începe să se mire de mătușa că Plăcinta ntîi, la fel a zis trecut, adică, ce. e repetentă ?E o lume a rîsului, a leagănului de vînt, cu multă și fermecată. în stelele nu dorm si se numărate și trase de A iubirii, a vieții, obătoare a bucuriei fragede, în care neliniștea doarme sau încă nu s-a născut, cu nori care se rotesc în noapte, cu trenuri gonind spre

ce zice e clasași anul plăcintavara care lasă cozi.săr-

Eforturile crescînde din ultimii ani, vizînd dezvoltarea muzicii de cameră în tara noastră, s-au finalizat — între altele — și în constituirea unor valoroase orchestre de cameră.După cum se știe, continuitatea absolută a participării este o condiție elementară de progres pentru orice ansamblu camera). în care calitatea sonoră specifică genului poate fi obținută numai printr-o muncă perseverentă, de ani și ani de zile, a fiecărui om în parte.Or. în ciuda programelor interesante și a nivelului în general satisfăcător al interpretării, orchestra de cameră a Filarmonicii „George Enescu", timp de cîteva stagiuni, s-a prezentat, aproape de fiecare dată, într-o componentă diferită. Abia în- cepînd din stagiunea trecută, formația pare a avea o componentă mai stabilă, ceea ce a permis unele realizări cu totul remarcabile (concertele brandenburgice cu Mircea Ba- sarab. ciclul Mozart cu Paul Popescu).Formația „Camerata" a Conservatorului „C. Porumbescu" este o altă dovadă de ceea ce se poate realiza prin muncă asiduă, cu o echipă constantă și sub o îndrumare competentă (prof. Dumitru Pop) : în doi- trei ani numai, formația a parcurs un drum uluitor, de la primele începuturi. ezitante, pînă la recentul Premiu I la Festivalul de la Bayreuth INu pretutindeni însă lucrurile sînt privite la fel. Astfel, orchestra de cameră (fără dirijor) a Radiotelevi- ziunii nu a mai dat de mult nici un semn de viată, deși concertele realizate (cu greu și la mari intervale) arătaseră calități cu totul deosebite.

învețe să spună : galoși, ostropel, și Maco, tac. în- tăcere. Niciodată ce-au învățat".
teri să-i conopidă, „Și Coco vată în nu spun Spre deosebire de Du-mi- tres-cu Ra-du, care. în momentul cînd a învătat să numere pînă la o sută, declară că de aici înainte totul e simplu.Du-mi-tres-cu Ra-du se miră și nu mai înaripat ceam că și era noapte și unde să cobor castanele, care erau portocale".Gîndul îndreptat mereu

creste. Și mirarea e mirare, ci zbor al fanteziei : „zi- eu eram un avion, nu vedeam ca să iau ziceam că

către altceva, aripă care intuiește ideea zborului înainte de a se desface, credința în frumos și desăvîr- șire — iată ideea din sub- textul cărții lui Pancu, scrisă pentru copii și citită, cu îndoită plăcere și cu nostalgie, și de maturi. De douăzeci de ani. Octav Pancu-Iași împletește seri de mătase și de zăpezi. Cărți de-ale sale ca : „Scrisori pe adresa copiilor mei", „Făt-Frumos cînd era mic", „Albă ca zăpada și cei șapte ani de-acasă". „Marea bătălie de la Iazul mic" au fost traduse în zece țări și au cunoscut aproape cincizeci de ediții. Adevăratul poem despre Du-mi-tres- cu Ra-du (deschideți cartea și după cîteva pagini veți simți, ca și mine, cum vă vine să-i cîntati numele) se așează între ele ca minica în săptămînă.închei, cu un gînd al iatului în clipa cîndapucat să mănînce tartine cu vară șl vînt: „Strașnice tartine... Păcat că au și un cusur. Cînd vara, nu se Si tartinele cu la fel. O. nu.

du-bă- s-a
se termină mai găsesc, toamnă nu-s nu-s la fel".

Fănuș NEAGU

mantism minor (Densușianu îi spunea primitiv). înnoitor în expresie, mijloace și substanță ideatică, simbolismul avea să propună noi sensuri și motive, recreînd un alt univers, puțin cunoscut. dar tulburător. Constituit spre sfîrșitul veacului trecut și începutul secolului nostru, cînd mutațiile petrecute în societatea românească îi configurau noi structuri și o civilizație de tip industrial, simbolismul a adus în poezia noastră problematica mediului urban, în plină epocă sămănătoristă și poporanistă, simbolismul pledează pentru dreptul la expresie estetică a citadinului, aducînd pentru prima oară în lirica noastră motivele specifice lumii urbane. „Dar n-avem și o viată orășenească — se întreba Ovid nu găsim și racteristic, dreptul să artă ?“ A fost deschisă astfel o pagină nouă în poezia românească, j evocînd cu mijloace adecvate și la o elevată tinută intelectuală, lumea aglomerărilor citadine, cu preocupările ei specifice, în care neliniștea. elanurile luptelor sociale sau tristetea resemnărilor înfrînte. peisajul cenușiu și uniformizant sînt tot atîtea motive lirice caracteristice. E în anume laturi ale ei o poezie descinsă din zonele romantismului activ, progresist. străbătută, așadar, de cele mai multe ori. de o problematică socială, luptătoare. Simbolismul românesc, cel puțin așa cum l-au conceput și practicat Literatorul și Vieața nouă, a a- vut. mai' ales, asemenea înfățișări cu totul departe de parnasianismul de tip mal- larmâian.Monografia Adrianei Iliescu și cele două antologii menționate mai sus surprind adecvat caracteristicile majore ale simbolismului. Mai înainte ar trebui însă notată nu numai contribuția căruia mintite, într-un lizează te indispensabile refacerea tabloului de ansamblu. Vrem să spunem că monografia Adrianei Iliescu și antologia întocmită de Al. Colorian dezvăluie două momente de incontestabilă importantă în istoria simbolismului românesc (momentul reprezentat de Lite-

Densușianu — în ea ceva ca- care să aibe fie trecut în

deosebită a fie- din volumele a- dar și faptul că fel ele se rea- drept componen- pentru

ratorul și de Vieața nouă), pentru ca antologia Lidiei Bote să ofere o imagine a- supra întregului curent, fericit întregită de celelalte două contribuțiiCeea ce a izbutit Adriana Iliescu în cartea ei este lăudabil. Cu migală și răbdare pe care numai cel ce a ostenit în investigații isto- riografice știe să le pretu- îască îndeajuns, autoarea a realizat — pentru prima oară — o amplă șl bună monografie a revistei ma- cedonskiene. După capitole care țin de starea civilă a revistei, aflăm aici dense capitole despre toate compartimentele Literatorului (poezia, proza, dramaturgia, critica literară), ca și cîteva capitole sintetice privind trăsăturile deosebitoare ale publicației de numele căreia se leagă începuturile simbolismului la noi. Autoarea a pornit de la ideea, destul de aplicat demonstrată, că simbolismul nu e numai anunțat teoretic sau prefigurat în Literatorul, ci că se poate vorbi aici de o efectivă afirmare a noului curent. în prelungirea a- cestui punct de vedere ar trebui notată opinia potrivit căreia în opera lui Mace- donski, ca și în aceea a principalilor colaboratori ai revistei, predomină nu atitudinile estetice de tip clasic, ci romantismul convertit în ipostaza sa simbolistă.Fără a fi un studiu critic, ci — cum spuneam — o antologie, Poeți de la „Vieata nouă" izbutește totuși să fixeze monografic peisajul liric al publicației conduse de eruditul cărturar care a fost Ovid Densușianu. Alcătuită de un fost membru al acestei grupări, antologia e poate prea generoasă, și ridică unele legitime întrebări privind metodologia operațiilor de selecție. Unii dintre poeții intrat! în antologie puteau fie lipsi, fie să li se retină mai puține piese. Ne referim la nume precum George Duma, C. Gruia, Eulam- piu Slătineanu, N. Stănescu, N. Budurescu. mai puțin semnificative în poezia simbolistă și neretinute ca a- tare de istoria literară. A- ceasta. cu atît mai mult, cu cît. orice antologie /"rebuie să fie expresia unc, criterii științifice de selecție, care să reflecte autentic și nu unilateral fenomenul pe care îsi propune să-l înfățișeze. Ceea ce a reușit poetul Al. Colorian este să evidențieze la obiect rolul si locul grupării conduse de Ov. Densușianu, nu numai în mișcarea simbolistă românească. dar si în evoluția liricii românești moderne. La aceasta contribuie șl studiul lui Dumitru Micu care, reluînd, u- șor amendat, cunoscutul său punct de vedere despre simbolism, se oprește de astă dată micromonografie asupra fiecăruia dintre poeții reprezentativi de la Vieața nouă.în sfîrșit, antologia Lidiei Bote urmărește să ofere o imagine reprezentativă, a- supra întregii direcții poetice simboliste. Antologia a- ceasta își are — ne previne autoarea — jaloane fixate în lucrarea anterioară, Simholismul românesc(1966). Parcimonia selecției nu e. așadar. întîmpl^toare. ci determinată de • ’'liunea autoarei asupra fej yenului. Chiar dacă nu e exhaustivă (sau tocmai de aceea). chiar dacă urmărește să demonstreze ne viu definiția autoarei despre simbolism. antologia Lidiei Bote are meritul de a-1 introduce pe cititorul de azi în acel univers specific, care este simbolismul românesc. Tabloul e complet, fără fisurări vizibile, cu nervurile pornite fin din trunchiul plachetelor mace- donskiene, pentru a se răsfira organic pe căile întruchipate, înainte de toate, de exponenții prestigioși ai curentului.Cititorul de azi al acestor antologii de poezie simbolistă are surpriza să descopere în versurile expo- nentilor prestigioși ai curentului (adesea și în cele ale marilor... minori) vibratil de poezie autentică.
La Cluj, în schimb, orchestra de cameră a filarmonicii, condusă de Mircea Cristescu. a știut să se ridice, prin seriozitatea și continuitatea preocupărilor, la un nivel cu adevă-

maturitate stilistică, demonstrînd că lucrul e posibil pretutindeni, dacă există oameni pasionați pentru o a- semenea treabă și conducători pri- cepuți (în cazul de fată — Iuliu

Impedimente 
in activitatea 
orchestrelor 
de cameră

puncte de vedere

rat superior, remarcat ca atare nu numai la noi, ci și peste hotare.Cu totul recent, o reală surpriză ne-a oferit-o primul concert în București al Orchestrei de cameră a Filarmonicii din Tg. Mureș, impresionant prin acuratețe tehnică și
Hamza, concert-maestrul filarmonicii).De altfel, initiative similare există și la Timișoara, Craiova, Ploiești. Deci, ideea orchestrei de cameră cîștigă teren. Dar diversitatea situațiilor (și a rezultatelor ce se obțin)

nu poate să nu pună probleme. în condițiile actuale, membrii formațiilor de cameră nu pot fi aleși decît din orchestre. Ei depun însă o muncă suplimentară, peste obligațiile lor din orchestra mare (și calitativ de cu totul altă natură decît acestea). Fără îndoială, o asemenea activitate creatoare a pretins întotdeauna elan, inițiativă, dăruire. Se știe că la noi statul a sprijinit și sprijină cu generozitate dezvoltarea vieții muzicale. în acest spirit cred că ar fi necesară o reglementare care să permită desfășurarea armonioasă, stimulativă, a muzicii de cameră în ansamblul întregii noastre vieți muzicale.Marile izbînzi artistice presupun — în primul rînd — continuitate, o continuitate nu de două- trei săptămîni, ci de ani în șir. Este deci cazul să ne punem în modul cel mai serios întrebarea : Să fie oare fatală existenta „meteorică" a atîtor formații ? întreaga activitate muzi- 
i cală de cameră (situația este iden- ) tică și în cazul cvartetelor, cvintetelor, etc.) presupune o muncă încor- 1 dată, o muncă de superioară calificare, pe care reglementările în vigoare ar trebui să o aibă în vedere.i Este greu de presupus că o activitate care și-a demonstrat din plin utilitatea culturală, și care se desfășoară constant la un înalt nivel profesional, ar putea fi considerată la infinit facultativă. Ea trebuie să-si găsească un cadru organizatoric- material adecvat, de natură să consfințească realizările meritorii de pînă acum și să permită o evoluție ascendentă în continuare.

Sergiu SARCHIZOV

Z. ORNEA

t V

11,00 — Limba franceză, lecția 
48 (reluare). 11,30 — Limba en
gleză. Lecția 48 (reluare). 12,00 — 
T V pentru specialiști. Chimie — 
Schimbători de ioni și utilizarea 
lor în domeniul chimiei (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,30 — Telex T V. 

17,35 — TV pentru specialiști. 
Medicină. Tratamentul marilor 
pierderi de substanță tegumen- 
tară. Prezintă conf. dr. Agripa 
Ionescu. 18.05 — Limba germană. 
Lecția 44. 18,30 — Club XX — 
„Tineri din sectorul 3". 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,30 — Opi
nia dumneavoastră... 19,45 — Ac
tualitatea muzicală. 20,05 — Că
suța poștală 111. Dialog cu tele
spectatorii. 20,15 — Avanpremieră.
20.30 — Tele-cinemateca : „Perlele 
coroanei". Film artistic cu Sacha 
Guitry, Ralmu, J. L. Barrault șl 
Arletty. 22,10 — Monografii con
temporane : „Secretul Bicazului"
22.30 — Arii din opere românești. 
22,45 — Telejurnalul de noapte. 

23.00 — închiderea emisiunii.
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</ Schimbul instrumentelor de ratificare 
a acordului comercial între România si Canada>

ACTIVITATE POLITICĂ

PE ÎNTREG CUPRINSUL țĂRII!

La 25 februarie 1969 a avut loc la București, la Ministerul Afacerilor Externe, schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului comercial între Republica Socialistă România și Canada, semnat la Ottawa, la 22 martie 1968.Schimbul a fost efectuat din partea română de către Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și din partea canadiană de

V. scătre Bruce Williams, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Canadei la București.Au participat Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior,-funcționari superiori dirț Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, precum și membri ai ambasadei. (Agerpres)
\

A

FOTBAL IN GIULEȘTI

Rapid-Dukla Banska Bystrica

A Vizitele ministrului minelor, metalurgiei
(Urmare din pag. Oînfăptuirea unor noi lucrări edilitar- gospodărești, îmbunătățirea aprovizionării și deservirii populației. Asemenea întîlniri au mai avut loc cu alegătorii din Carasova și Tîrnova. în cuvîntul rostit cu aceste prilejuri tovarășul Mihai Dalea a vorbit pe larg despre realizările cu care poporul nostru întîmpină alegerile de la 2 martie și a subliniat valoarea propunerilor și angajamentelor luate de alegători.

tualei legislaturi, chemîndu-i pe a- legători să-și sporească eforturile pentru a întîmpina cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei cu noi succese în toate domeniile de activitate.
9

și potasiului din R.D. Germană
★în comuna Jichișul de Jos, județul Cluj, a avut loc întîlnirea alegătorilor cu tovarășul Augustin Alexa, membru al C.C. al P.C.R., procuror general al Republicii Socialiste România, candidat în alegerile pentru Marea Adunare Națională. Partici- panții la întîlnire au subliniat cu legitimă mîndrie transformările înnoitoare care au avut loc în comună. Cele cinci sate au fost electrificate ; peste 150 de cetățeni și-au construit, j în ultimii ani, case. Candidatul a ' vorbit pe larg alegătorilor despre bogatul program de dezvoltare economică și socială a țării, consemnat în Manifestul Frontului Unității Socialiste.

*Un rodnic dialog asupra perspectivelor de dezvoltare ale județului Timiș a oferit întîlnirea alegătorilor din Lugoj cu tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean al P.C.R.. președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, candidat în alegeri pentru Marea Adunare Națională. Vorbitorii au formulat un șir de propuneri cu privire la dezvoltarea economică și gospodărirea orașului.

al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii din circumscripția electorală nr. 1 Slatina. Numeroși cetățeni au vorbit cu mîndrie despre dezvoltarea județului lor și au făcut o serie de sugestii în diferite domenii ale vieții economice și social-culturale. Candidatul a asigurat pe alegători că propunerile lor' vor fi studiate cu cea mai mare atenție în vederea rezolvării.
★

după-amiază, tovarășul Gaston Marin, vicepre- Consiliului de Miniștri, a Kurt Singhuber, ministrul

în comuna Tudor Vladimirescu, din județul Galati, alegătorii s-au întîîrt cu tovarășul Ștefan Bălan, membri supleant al C.C. al P.C.R., ministrul învătămîntului, candidat în circumscripția electorală nr. 10 Llești pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională. în cursul dezbaterilor cetățenii au relevat numeroase realizări pe tărîm economic si cultural care au prefăcut substantial înfățișarea localității, în cuvîntul său, candidatul a stăruit asupra măsurilor luate de partid și guvern pentru continua dezvoltare a învățămîntului și culturii în țara ' noastră.

*La întîlnirile alegătorilor din comunele Stănești. Lădești, Făurești, Laloșu și Copăceni cu tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean Vîicea, candidat în alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională, cetățenii au dezbătut cu viu interes o serie de probleme legate vieții economice, sociale și rale. Candidatul tivele de viitor prin înfăptuirea în Manifestul Socialiste.
de dezvoltarea . ___ _ cultu-a subliniat perspec- ce se deschid tării programului înscris Frontului Unității*în perioada actualei electorale, în județul avut loc peste 3 200 de adunări, reunind 155 000 de alegători. Cei 10 000 de cetățeni care au luat cuvîntul la întîlnirile cu candi- dații Frontului Unității Socialiste au formulat aproape 4 500 de propuneri, menite să contribuie la soluționarea unor cerințe de larg interes cetățenesc.

campanii Vîicea au

Tovarășul Victor Bolojan, prim- secretar al comitetului județean de partid Bihor, președintele consiliului popular județean, candidat în alegerile pentru Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii din comunele Nojorid, Girișul de Criș, Tobo- liu, Tămășeu. Numeroși vorbitori au relevat avîntul în muncă cu care sînt întîmpinate alegerile de la 2 martie. Tovarășul Victor Bolojan a subliniat, în cuvîntul său, succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economico-socială a țării.
★

Marți Gheorghe ședințe al primit pe . _minelor, metalurgiei și potasiujui din R. D. Germană, care se află în tara noastră la invitația ministrului industriei metalurgice. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, precum și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București.în timpul șederii în tara noastră, ministrul german a vizitat combinatele siderurgice de la Galati și Hunedoara, întreprinderile metalurgice „Industria sîrmii" ăin Cîmpia Turzil, „Republica" din Capitală și Fabrica de produse refractare din Alba Iulia. Kurt Singhuber a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul industriei metalurgice Ion Marinescu asupra unor probleme legate de dezvoltarea colaborării tehnico-ști- intifice în domeniul metalurgiei dintre cele două tari. La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, au participat experti și

specialiști din cele două țări. Oaspetele a f,ăcut, de asemenea, o vizită la Ministerul Minelor, unde a avut o convorbire cu ministrul Bujor Al- mășan. în cinstea oaspetelui, ministrul industriei metalurgice a oferit un dineu, iar ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt, un

Astăzi în Giulești, o avanpremieră la noul sezon internațional de fotbal. Echipa Rapid întîlnește, într-un meci amical, formația cehoslovacă Dukla Banska Bystrica. Pentru ambele formații, participante în campionatele primei divizii în țările respective, partida se anunță de mare interes ; mai ales că sezonul fotbalistic oficial „bate la ușă".Rapidiștii s-au reîntors luni din turneul întreprins în Liban. Bilanțul turneului le este favorabil : patru meciuri — patru victorii. Scor general : 11—3. Prin prisma acestor victorii (realizate în fața unor echipe din elita fotbalului libanez), giulește- nii par a fi într-o formă corespunzătoare. Pofta de goluri — dacă ne

referim la turneul din Liban — este cît se poate de vizibilă.' De altfel cristalizarea echipei pentru retur ar putea deveni fapt împlinit, o dată cu meciul de astăzi; antrenorii ra- pidiștilor au în vedere, printre alții, pe următorii : Răducanu (Rămurca- nu) — Ștefan, Motroc, Lupcscu (Dan), Greavu — Dinu, Dumitru — Năstu- rescu, Mazurachis, Adam, Codreanu. După cum se vede, cîteva reintrări (Răducanu, Dan) și unele achiziții noi (Mazurachis, Adam).Partida de astăzi Rapid București- Dukla Banska Bystrica începe la ora 15,30. în deschidere, echipa de re- zerve-tineret a Rapidului întîlnește formația Metalul București.

/

Cronica

cocteil.
Telegrame

Cu ocazia numirii lui Gordon Freeth în funcția de ministru al a- facerilor externe al Australiei, între acesta și ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a avut loc schimb de telegrame.Cei doi miniștri ai afacerilor externe și-au exprimat dorința ca relațiile dintre cele două țări să se dezvolte și să se întărească continuu. (Agerpres)
un

zilei I

în cîteva rîndurio Sala sporturiLor de la Floreasca va găzdui mîine, de la ora 19, meciul international de baschet dintre echipele feminine Politehnica București și Sparta Praga din cadrul „Cupei campionilor europeni". în primul meci, desfășurat la Praga, baschetbalistele cehoslovace au repurtat victoria cu scorul de 72—58 (38—30).în deschidere, de la ora 17,30, are loc o partidă din campionatuljnascu- lin : Politehnica nica Galați. București-Politeh-

Echipa poloneză de fotbal Zabrze a jucat la San Gor-JoseO nik (Costa Rica) cu campioana țării, formația „Saprissa". Polonezii au terminat învingători cu scorul de 3—1 (1—1). Toate cele trei goluri ale oaspeților au fost înscrise de LubanskL

e în prima zi mondial dc hochei .c“), a campionatului pe gheață (grupa „C"), ale cărui întreceri se desfășoară în prezent la Skoplje, s-au disputat trei meciuri. Iată rezultatele : Olanda — Danemarca 4—3 (2—0, 0—2, 2—1) ; Bulgaria — Japonia 4—3 (0—0, 2—2, 2—1) ; Elveția — Ungaria 11—1 (3—0, 4—0, 4—1).

★Academicianul Ștefan Peterfi, vicepreședinte ăl Consiliului de Stat, președinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, candidat în alegerile de deputati în 0 Marea Adunare Națională', s-a îptîl- ' "nit într-o însuflețită întrunire cu alegătorii din orașul Gherla, județul Cluj. Vorbitorii și-au exprimat adeziunea pentru politica internă si ex- terhă a partidului, care exprimă interesele fundamentale ale tuturor oamenilor muncii din România socialistă, indiferent de naționalitate. Luînd cuvîntul, acad. Ștefan ..Păterfi a scos în evidență marile drepturi și libertăți de care se buci?-x toți oamenii muncii din patria lastră și a relevat eforturile pe care întregul nostru popor le face, sub conducerea partidului, pentru ridicarea țării pe noi trepte ale civilizației și progresului.
★Numeroși alegători din s-au întîlnit la Liceul nr. 27, Geo Bogza, candidat scripția electorală nr. rentari pentru alegerile de în Marea A"- tre alegători vut loc un cadrul căruia cut numeroase îmbunătățirea înfrumusețarea gospodărire a acestuia și s-au angajat să1 contribuie cu tot elanul la traducerea lor în faptă.

Capitală cu acad, circum- — Fe- . ____________ ____ debutațiAdunare Națională. Inși candidat a amplu dialog, participants au fă- propuneri privind deservirii populației, cartierului, mai buna

în19

★Tovarășul Miu Dobrescu, prim-secretar al comitetului județean Iași al PjC.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de depu- _'.’.'‘-'.'-tați îh"’ Marea Adunare Națională,'' " s-a’’ întîlnit cu alegătorii din comunaPodul Iloaie. Cei care au luat cuvîntul au relevat progresele nei și au făcut totodată un propuneri pentru rezolvarea cerințe de interes general. în tul său, candidatul a reliefat dețul Iași ilustrează semnificativ politica partidului nostru îndreptată spre dezvoltarea armonioasă și multilaterală a întregii țări.
★O vie manifestare a puternicului atașament al oamenilor muncii față de politica partidului au prilejuit și întîlnirile tovarășului Iosif Uglar, prim-secrețar al comitetului județean P.C.R. Satu Mare, președintele consiliului popular județean, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. La Berveni, Foeni, Sanislău, Căpleni și în alte localități candidatul a participat la adunările generale ale cooperativelor agricole de producție. Vorbitorii și-au exprimat mulțumirea pentru ajutorul acordat de partidul și statul nostru în dezvoltarea agriculturii socialiste și în ridicarea nivelului lor de trai. Candidatul a înfățișat perspectivele de dezvoltare a județului în viitor, subliniind importanța inițiativei cetățenești în opera de edificare a socialismului.

comu- șir de unor cuvîn- că ju-

Tovarășul Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Suceava, președintele consiliului popular județean, s-a întîlnit cu alegătorii din comunele Boroaia, Slatina, Rîșca, Drăgoești, Cornul Luncii și alte localități, care fac parte din circumscripția electorală nr. 11, unde a fost propus candidat pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Numeroși vorbitori — muncitori forestieri, țărani cooperatori și alți oameni ai muncii au vorbit despre transformările profunde petrecute 'în viața satelor de pe a- ceste meleaguri, exprimîndu-și calda lor aprobare față de politica partidului și statului nostru.
..i v„ -La întîlnirile pe care Ie-a avut cu alegătorii, tovarășul Ilie Făsui, prim- secretar al Comitetului județean P.C.R. Caraș-Severin, candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională în circumscripția e- lectorală nr. 4 Caransebeș, au luat cuvîntul numeroși alegători care s-au referit la atenția deosebită acordată de partid și guvern dezvoltării economiei și culturii patriei noastre, adîncirii democrației socialiste. în cuvîntul său, tovarășul Ilie Făsui a făcut o amplă expunere despre realizările obținute în județul Caraș- Severin în anii ultimei legislaturi și perspectivele

Marți la amiază au plecat la Moscova Nicolae Murguleț, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și Ștefan Bîrlea, prim-vi- eepreședinte al C.N.C.S., pentru a participa la cea de-a II-a Consfătuire a conducătorilor comitetelor și ministerelor pentru știintă și tehnică din țările membre C.A.E.R. ce va avea loc în capitala Uniunii Sovietice între 26 și 28 februarie.

organizat înce-grele „Zemak" au ________________pînd de, marți un simpozion tehnic în sala Lectoratului Universității Populare din Capitală — str. Biserica Amzei nr. 5—7. Timp de trei zile, vor fi dezbătute probleme actuale din domeniul energeticii.

dezvoltării viitoare.

★Atașatul militar aero și naval al R. D. Germane la București, locotenent colonel Boris Behring, a organizat marți seara la sediul ambasadei o gală de filme cu prilejul celei de a 13-a aniversări a Armatei populare naționale a R. D. Germane.Au participat generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, precum și atașați militari.' *• -
★Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea Nadejdei Konstantinovna Krupskaia. tovarășă de viață a lui Lenin, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală a avut loc marți după-amiaza o manifestare la care a luat parte un numeros public. Au fost de fată reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București. Despre personalitatea Nadejdei Krupskaia a vorbit prof. univ. dr. docent Ion Berea. Cu același prilej, în holul Casei prieteniei româno-sovietice. a fost deschisă o expoziție de fotografii.
★întreprinderea poloneză de comerț exterior pentru obiective industriale complete „Cekop" și Uniunea industriei construcțiilor de mașini

I ■

★Muzeul de artă din Capitală, împreună cu Cercul de studii Brâncuși și Casa de cultură a sectorului 1. a organizat marți seara. în sala Brâncuși a Galeriei Naționale, o seară artistică. Manifestarea a cuprins conferința „Ansamblul monumental al lui Brâncuși de la Tg. Jiu", precum și un concert de lieduri si alte piese muzicale de George Enescu, Mihail Jora. Tudor Cior- tea. Alexandru Hrisanide, Doru Po- povici, Adrian Rațiu și Miriam Marbo, susținut ;: de.» formația vocal-in- ȘrumepfelăJ „Lyra".

o Meciul amical de tenis de masă dintre reprezentativele mixte ale României și Angliei, disputat la Sheffield și prilejuind o luptă spectaculoasă, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 4—4. Iată rezultatele tehnice : Eleonora Mihalca — J. Williams 21—10, 21—15; Dobosi — Hydes 12— 21, 18—21; Dumitriu — Barnes 15—21, 16—21 ; Maria Alexandru, Eleonora Mihalca — P. Piddock, J. Williams 21—11, 21—23, 21—7 ; Dobosi. Dumitriu — Wright, Hydes 16—21, 17—21 ; Maria Alexandru 21—13, 12—21, 21—13, 19—21 ; Maria dru, Dobosi — P. Piddock, 21—16, 18—21, 21—16.

0 în sala „Tivoli" din Ljubljana s-a disputat întîlnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre selecționatele Iugoslaviei și României. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 6—2 (1—1, 2—1, 3—0). Ho- cheiștii români au condus de două ori (în prima repriză prin golul marcat de Biro, iar în cea de-a doua prin punctul înscris de G. Szabo), dar au fost egalați și, în ultima parte a jocului, au cedat ritmul,,permi- țînd gazdelor să se detașeze. Jocul a fost urmărit de peste 3 000 de spectatori.
o Echipa suedeză de tenis de masă „Mariestadt" a învins cu 5—4 la Essen formația „S. V. Molkeplatz", într-un meci contînd pentru „C.C.E.". Ca urmare a acestei victorii, echipa suedeză, din care face parte și Hans Alser, s-a calificat pentru finala competiției, urmînd să joace cu în- vingătoarea din partida Vasutas Budapesta — Slavia Praga.

a- în vremea

P.21—11 ; Dobosi - PiddockWright Alexan-Barnes
t)

O La Sofia, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, C.S.K.A. Cerveno Zname Sofia a învins cu 3—1 pe Dynamo Tirana.

O Fotbaliștii de la Dinamo Kiev și-au început turneul în S.U.A., ju- cînd la San Francisco cu formația „Clippers" (California). Peste 12 000 de spectatori au urmărit acest meci în care victoria a revenit cu scorul de 3—2 (3—1) oaspeților. Toate cele trei goluri ale învingătorilor au fost marcate de Puzaci (min. 1. 18 și 33). Meciul revanșă, duminică la Los Angeles.

*La Beiuș și alte localități din județul Bihor au avut loc întîlniri ale alegătorilor cu tovarășul Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, candidat al Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională. în cuvîntul său, candidatul a făcut o succintă prezentare a mărețelor realizări obținute de patria noastră în anii ac-

★în orașele și comunele județului Satu Mare au avut loc pînă acum peste 3 120 de întîlniri și a- dunări între cetățeni și candidați, la care au participat mai mult de 152 000 de alegători.
*Tov. Constantin Sandu', prim-se- cretar al Comitetului județean Olt

Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă cu cerul mai mult acoperit. Au căzut precipitații sub formă de ploaie în Banat, Crișana, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei și sub formă de ninsoare în centrul și nordul Moldovei. Vîn- tul a suflat potrivit cu intensificări • în sudul Banatului, nordul Moldovei, unde izolat a spulberat zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 4 grade la Avrămeni și 10 grade la Gurahont și Vărădia. în București: Vremea a fost umedă cu

cerul acoperit. Au căzut precipitații intermitente mai ales sub formă de ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 2 grade.Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 februarie și 1 martie. în țară : Vreme în general umedă și în răcire ușoară. Cerul va fi mai mult norths. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit cu unele intensificări din sectorul nord- estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 grade și zero grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. în București : Vreme în general umedă cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit cu unele intensificări la începutul intervalului din sectorul nord-estic. Temperatura în scădere ușoară.

*A apărut „PENTRU APĂRAREA PĂCII" nr. 2 — februarie 1969, revistă editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii.Din sumar : Un vot pentru înflorirea patriei, pentru pace, de Sanda Rangheț ; Obligația supremă a tuturor statelor, de dr. docent Alexandru Bolintineanu ; Secvențe ale a- vîntului industrial al cincinalului, de Dan Popescu ; 17 oameni dezbat, 17 oameni hotărăsc, de N. Vălmaru ; Perspectivele transplantelor cardiace, de dr. Traian Necula ; Se deschid porțile cerului, de I. M. Stefan ; Prin vechiul Istanbul, de Eugenia Popes- cu-Județ ; Filmul — divertisment, o artă ? de Alice Mănoiu.începînd cu acest număr, revista publică articole și note cuprinzînd îndrumări și indicații bibliografice care vor ușura găsirea răspunsurilor exacte la concursul pe bază de buletine cu tema: „Mesaj peste veacuri al generațiilor de ieri și de astăzi", organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Umanismul conferă
noblețe medicinii

9(Urmare din pag. I)abuziv, nu au darul nici să liniștească bolnavul și nici să ducă la o reală îmbunătățire a tratamentului, pe lingă faptul că reprezintă o risipă de reactivi și timp. O concepție, în examinări cînd lucrurile sînt clare, nu converg cu umanitarismul profesiei, care implică cultură temeinică, capacitatea de a înțelege omul în suferință, de decizie exactă și la timp, teresul bolnavului ca medicul să plece asupra lui, înțeleagă și să-l cunoască. Medicul care vrea să ajute un bolnav trebuie să-i ofere, pe lingă știintă, multă înțelegere și simpatie. Fără o atitudine consecvent u- manitaristă, care deșteaptă sentimentul datoriei și un elan sufletesc spre mai bine, devenim niște funcționari, iar medicina o simplă tehnică. Un medic care crede că pe lingă cunoștințele teoretice și

asemenea exagerările inutile
In- este se să-1

tehnice nu mai are nevoie de altceva face o greșeală gravă. Știința și umanitarismul, a- mîndouă cuceriri fundamentale ale omului, nu sînt opuse, ci se completează una pe alta. Respectul vieții u- nei persoane umane constituie o datorie primordială a medicului, spunea Hipocrate. Respectul vieții implică a- tît grija pentru evitarea greșelilor, cît și a experimentărilor, uneori dăunătoare, care se fac asupra bolnavului. Printre multiplele fațete pe care le presupune conștiința profesională, etica profesiei de medic se înscrie o rațională relație între știintă și umanitarism, o condiționare reciprocă.Fondurile alocate de stat tarea pentru dezvol- ,și consolidarea bazei materiale a crotirii sănătății feră posibilități studiu pentru profilaxie, diagnostic și terapie la nivelul actual al cunoștințelor medicale. Numeroase instituții medicale din pro-
o- o- de

vincie posedă astăzi — după cum este legitim — condiții de lucru la același nivel ca și centrele mai mari. în nici o etapă a dezvoltării noastre medicale nu au apărut atîtea lucrări științifice din provincie în revistele medicale din țară și din străinătate. Această politică sanitară, care privește în mod impartial toate unitățile medicale, va echilibra diferentele care există între capitală și provincie.în aceste condiții, exprimarea — prin practicarea diurnă a profesiei de medic — a calității superioare a acesteia printr-o atitudine generos umanistă, printr-o ireproșabilă etică civică și profesională devine nu numai o posibilitate. ci și un imperativ. Medicina va răspunde astfel sarcinilor de mare responsabilitate ce-i revin în perioada actuală, iar medicii vor îndreptăți în și mai largă măsură calificativul dat profesiunii noastre numită o profesiune nobilă.
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Preparate
cosmetice utile

Pentru femei, preocupările 
cosmetice raționale, sobre, dis
crete, îndeosebi în ce privește 
îngrijirea tenului, constituie o 
datorie elementară și, cîtuși de 
puțin, nu pot fi considerate ca
pricii.

Ca să-și păstreze prospețimea 
și tinerețea, pielea obrazului, ca 
și a mîinilor, trebuie îngrijită tot 
atît de minuțios ca și întreg 
corpul, apărată de praf, soare și 
intemperii cu ajutorul loțiunilor, 
cremelor și pudrelor speciale.

Cosmetica, știință în plin pro
gres, și-a cîștigat locul cuvenit 
în viața cotidiană. Produsele 
cosmetice nu mai sînt conside
rate ca fiind destinate în exclu
sivitate înfrumusețării. Ele re
prezintă mijloace pentru îngriji
rea rațională a sănătății.

In unitățile comerciale specia
lizate se găsesc diferite preparate 
cosmetice utile: loțiuni de cu
rățat tenul, creme vitaminizat.e, 
cu regeneratori biologici, pudre 
foarte fine, de bună calitate, fru
mos ambalate, care pot satisface 
cerințele cele mai exigente.

Laptele nutritiv FARMEC, 
bunăoară, se prezintă în două

culori, roz și bleu, după prefe
rință. Este o emulsie fluidă des- 

"tinată îngrijirii pielii, indicată 
pentru orice fel de ten. Conține 
și substanțe pentru curățirea, hi
dratarea și desinfectarea epider
mei. Se folosește seara ca dema- 
chiant, înlăturînd fardul, impu
ritățile și, în același timp, dă 
emoliență, frăgezime, calmează 
iritațiile. Tenul capătă un aspect 
catifelat, pudra și fardul putîn- 
du-se etala uniform. Amintim, 
spre exemplu, pudra extrafină „Darclee*, care conferă tenului 
un aspect mat, atenuînd ridurile 
ca și unele imperfecțiuni ale 
pielii, apărînd-o, totodată, de ^im
purități. Această pudră se gă
sește în diferite nuanțe. In cazul 
tenurilor uscate, se recomandă 
aplicarea prealabilă a unei cre
me emoliente.

Cu aceeași migală și atenție 
trebuie îngrijite și mîinile. Există 
pentru aceasta, o loțiune „Darclee", emulsie fluidă bine echi
librată, cu mare putere de pă
trundere în epidermă, conferin- 
du-i acesteia un aspect catifelat. 
De menționat că are o acțiune 
hidratantă.
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orientează, înainte de toate. după preturi. Iar prețurile a numeroase produse provenind din țările dezvoltate sînt mai scăzute decît ale acelora în întreprinderi „Scopul principii — scria ziarul Elefteros Cosmos — este cel puțin de a se cîș- tiga terenul pierdut în favoarea produselor străine, care frînează dezvoltarea forțelor de producție’ și mențin economia națională la un nivel scăzut".De unde avalanșa de produse care concurează industria tării ? Din Japonia ca și din S.U.A. ori Canada, dar îndeosebi din Europa occidentală; evi- dențiindu-se membrii Pieței comune. în afara implicațiilor obișnuite, generate de caracterul „liber" al pieței sale, Grecia le suportă și pe acelea ce -decurg din aplicarea acordului de asociere la C.E.E. Revista „Greece Today", editată de Banca națională din Atena, releva că cea de-a șasea aniversare a asocierii a coincis cu a cincea repriză de reducere a tarifelor vamale la produsele industriale parvenind din Piața comună. Reducerea este, la unele mărfuri, de 50 la sută, acordîndu-se, în acest fel, noj avantaje unor mari firme străine care și așa erau solid implantate, cu produsele lor, în depozitele și magazinele de pe marile artere ale Atenei, ca și la Pireu. Salonic ori Patras, adică peste tot unde se găsesc cumpărători. Adepții Pieței comune susțin că avantajele aplicării acordului de asociere ar fi de partea Greciei și argumentează prin aceea că, în timp ce Grecia a redus numai

scăzute fabricate grecești.

i

In noua sala de sport din Piatra Neamț

parțial tarifele Ia produsele industriale ale comunității, produsele industriale grecești exportate în țările Pieței comune sînt libere de orice taxe vamale. „Este adevărat — spun alții — că din punct de vedere juridic părem avantajați, practic însă putem beneficia prea puțin de înlesnirile respective, întrucît cantitatea produselor noastre de export este mică. Cei din Piața comună ne dau mînă liberă în a-i concura chiar la ei acasă, dar industria noastră, inclusiv ramura ei cea mai dezvoltată — aceea a textilelor — cu greu ar putea cuceri fie și un raft ocupat de produsele marilor companii din R.F.G., Italia, sau Olanda. Ei, în schimb, se folosesc din plin de drepturile ce le revin pe piața greacă prin aplicarea acordului de asociere".între timp. în discursuri, în presă se vorbește de e- forturi pentru crearea unui „climat favorabil dezvoltării economice". Se citează și cîteva obiective, aflate unele în curs de construcție, cele mai multe în fază de deziderat. în materiale distribuite ziariștilor străini se menționează continuarea lucrărilor la hidrocentrala de pe fluviul Akelaos; în partea de nord a țării — șantier deschis cu mai multi ani în urmă — unul din barajele acestei centrale în trei trepte fiind recent terminat. Ziarele au scris, de asemenea, despre începerea lucrărilor în struirii trale la a uneia Ziariștilor tribuit materiale în erau expuse și alte proiecte referitoare la ridicarea do
vederea con- unei , termocen- ' Megalopolis și pe insula Evea.li s-au dis- care

centrale electrice pe bază de lignit, una din marile . resurse ale subsolului țării. Deținătorii de capital sînt invitați să investească. Pentru a-i cointeresa, o lege specială a fost elaborată, scutind de impozite veniturile plasate în obiective economice. în listele publicate periodic, în dreptul numelor persoanelor ce s-au decis să beneficieze de aceste avantaje, predomină deocamdată sumele mici, afectate unor amenajări turistice, de drumuri, lărgirii unor întreprinderi cu pondere scăzut^ . în economie, în generai acelor domenii care, în afară de faptul că promit venituri într-un timp scurt, sînt mai mult sau mai puțin ferite de efectele — uneori eliminatorii — ale concurenței străine. Inițiativele vi- zînd obiective industriale de amploare întîrzie. Una a stîrnit însă atenție. Faimosul armator Aristotelis Onassis și-a anuntat intenția de a investi 400 milioane de dolari pentru a construi o uzină de aluminiu, o rafinărie, șantiere navale și alte obiective importante. Angajarea sa pe această cale a condiționat-o de obținerea unor poziții suplimentare în economia tării. în acest context, printr-un acord semnat cu cîteva zile în urmă cu guvernul. Onassis a dobîndit dreptul de a exploata rafinăria de stat de la Aspro- pirgos, în care n-a investit nici o drahmă. Totodată. în Buletinul oficial a fost publicat un decret ce legiferează acordul încheiat între compania aeriană „Olympiaki", aparținînd lui Onassis, și statul grec. Prin acesta, „Olympiaki" do- bîndește, practic, monopo-

Iul transporturilor aeriene, interne și externe, ale Greciei pînă în anul 2006 și se fixează obligațiile statului fată de companie, inclusiv aceea de a revizui acordurile încheiate cu alte țări în domeniul transporturilor aeriene, prin prisma asigurării intereselor „Olympiaki". Nu există încă vreun acord prevăzînd obligații pentru Onassis de a face investiții. Unii cred că eventuala realizare a planurilor sale, „ar schimba înfățișarea economiei Greciei". Alții, referindu-se și Ia acordurile amintite mai sus, sînt de părere că armatorul ar ținti de fapt, ca, într-un complex de împrejurări favorabile, să acapareze „patrimoniul national al tării".Paralel, au fost create condiții optime capitalului străin operînd în Grecia. Specialiști ai firmei „Texaco" cutreieră golful Thermaikon, în vase și helicoptere special amenajate, în căutarea de petrol submarin. O altă companie americană, „Packard Bell", construiește în zona Piker- mi, lîngă Atena, o fabrică de televizoare. Firma americană „Page Europa", cu sediul în Italia, a cîștigat competiția cu o firmă franceză. obtinînd contractul pentru instalarea unui centru de televiziune la Atena. Ministrul coordonării, Ma- karezos, a declarat că în 1968 investițiile străine în Grecia — provenind îndeosebi din Statele Unite — au fost de ordinul a 270 milioane de dolari....Tocmai cînd încheiam aceste rînduri postul de radio își îndemna din nou ascultătorii să cumpere produse grecești.
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® AMBASADORII CELOR 
PATRU MARI PUTERI 
AU AJUNS LA UN ACORD 
PRIVIND MISIUNEA LUI 
G. JARRINGNEW YORK. — La sediul O.N.U. au continuat în ultimele 48 de ore consultările bilaterale între ambasadorii celor patru mari puteri consacrate examinării situației din Orientul Apropiat. S-a anunțat că au avut loc întrevederi între ambasadorul Marii Britanii, lordul Caradon, cu reprezentanții permanenți ai Franței, U.R.S.S. și S.U.A., precum și între ambasadorul S.U.A., Charles Yost, și ambasadorul Uniunii Sovietice, Iakov Malik. Surse informate de la O.N.U. au indicat că reprezentanții celor patru țări au ajuns la un acord în ce privește folosirea misiunii Iui Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în O- rientul Apropiat, ca un instrument pentru realizarea unei țări politice în această așteaptă ca Jarring să ieze în următoarele 48 la cartierul său general cosia.

rat în spațiul aerian sirian timp de peste o jumătate de oră/ întîlnind doar o slabă rezistență, care i-a costat de altfel pe sirieni două avioane. Aceasta, în timp ce toate avioanele israeliene au revenit la baza lor.IERUSALIM. — Parlamentul israelian a aprobat „planul guvernamental de apărare activă" împotriva acțiunilor întreprinse de forțele arabe palestiniene. Votul, remarcă agenția France Presse, sprijină implicit raidul aerian efectuat la 24 februarie asupra teritoriului sirian.
® STARE DE URGENTĂ 
ÎN R.A.U.CAIRO. — Autoritățile R.A.U. au 

anunțat instituirea stării de urgen
ță, începînd de luni, pe întreg te
ritoriul țării. Ziarul egiptean „Al 
Ahram", citat de agenția MEN. re
latează în numărul său de marți că 
Ministerul de Interne al R.A.U. a 
ordonat tuturor organizațiilor de a- 
părare populară si civilă, precum 
si spitalelor din întreaga tară 
considere în stare de urgentă 
anuleze toate concediile.

Aceste măsuri au fost luate 
atacurile întreprinse de către 
ția israeliană asupra teritoriului Si
riei.

O GUNNSR JARRING Ă 
SOSIT LA NICOSIA

O NOI INCIDENTE AR
MATECAIRO. — După cum a declarat un purtător de cuvînt militar egiptean, citat de agenția M.E.N., în ziua de 24 februarie trupele israeliene au deschis focul în două rînduri asupra pozițiilor egiptene situate de-a lungul Canalului de Suez, la nord de portul Suez.Purtătorul de cuvînt a menționat că trupele egiptene au ripostat pentru a reduce la tăcere bateriile israeliene, precizînd în același timp că nu s-au înregistrat victime.

★TEL AVIV. — Un purtător de cuvînt militar israelian a declarat că în după-amiaza zilei de 24 februarie forțele egiptene staționate de-a lungul Canalului de Suez au deschis focul asupra pozițiilor israeliene. Pentru a contracara această acțiune, a afirmat purtătorul de cuvînt, partea israeliană a ripostat. El a arătat în încheiere că aceste incidente urmează unei, perioade de două săptămîni de calm în regiunea Canalului de Suez.AMMAN. — Un purtător de cuvînt militar iordanian, citat de agenția M.E.N., a declarat că două avioane israeliene de tip „Mvstere" au întreprins un raid asupra unei regiuni situate în Valea Iordanului, pe malul estic al rîului. în timpul acestui atac, care a durat o jumătate de oră, a precizat purtătorul de cuvînt, avioanele israeliene au lansat bombe cu napalm, provocînd mari pagube culturilor -din această regiune.TEL AVIV. — Un purtător de cuvînt al armatei israeliene, relatează a- genția France Presse, a declarat că marți dimineața aviația a intrat în acțiune împotriva unor poziții ale organizațiilor palestiniene de pe teritoriul Iordaniei. Două avioane au bombardat aceste poziții, a afirmat în continuare purtătorul de cuvînt, după ce un grup de comando a deschis locul împotriva unei patrule israeliene ce se deplasa în valea Beisan.
O ȘEDINȚA CABINETU
LUI SIRIAN

NICOSIA 25 (Agerpres). — Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, a sosit Ia 25 februarie în Nicosia, de unde va iniția o nouă serie de contacte cu conducătorii țărilor arabe și Israelului. Potrivit unor cercuri din anropierea cartierului său general, Gunnar Jarring dorește să încerce din nou să determine pe conducătorii acestor țări ca discuțiile să aibă loc de acum înainte la cartierul său general din Nicosia. Eforturile precedente depuse în acest sens de Gunnar Jarring s-au soldat printr-un eșec. Numai Abba Eban, ministrul de externe al Israelului. a vizitat capitala Ciprului, în timp ce reprezentanții țărilor arabe au refuzat această invitație. Gunnar Jarring dorește, potrivit acestor cercuri, să facă din reședința sa de la Nicosia un punct de întîlnire neutru a celor două părți aflate în conflict.
Întîlnirea
de la Hradul
din Praga

Roma. Oameni ai muncii din capitala Italici demonstrează în semn 
protest împotriva stării excepționale din Spania, exprimîndu-și astfel soli
daritatea cu muncitorii spanioli, care continuă să desfășoare o largă miș

care grevistă în sprijinul revendicărilor lor economice

Fiecare tara trebuie să fie 
o adeptă a coexistenței 

pașnice regionale și mondiale 
e NICI TO STRT NU SRE DREPTUL SS RDOPTE 

ERNCRUNI FEȚII DE UN GUVERN SUVERRNLIMA 25 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, președintele Republicii Peru. Juan Velasco Alvarado, a declarat că „Peru va face comerț și va stabili relații cu orice țară a lumii în spiritul respectării acordurilor cu caracter international". în epoca noastră, a subliniat el, fiecare țară trebuie să fie o adeptă a coexistentei pașnice regionale și mondiale. Referindu-se la naționalizarea societății nord-ameri- cane „International Petroleum Company" (I.P.C.), vorbitorul a arătat că această societate a exportat din Peru, potrivit datelor Băncii centrale de rezerve, peste 5 miliarde de dolari.în legătură cu poziția țării sale fată de o conferință a miniștrilor afacerilor externe din țările Ame- ricii Latine pentru examinarea problemei privind poziția fată de sancțiunile economice din partea Statelor Unite, Velasco Alvarado a de-

clarat că țara sa va califica aceste sancțiuni ca o agresiune economică. Nici un stat nu trebuie să-și asume dreptul de a adopta sancțiuni față de un guvern suveran — a spus el.în încheiere, Velasco Alvarado a subliniat că „Republica Peru nu este singură. în sprijinul ei se pronunță țările latlno-americane, care, știu că și asupra lor planează pericolul agresiunii econqmice".
★NEW YORK. — Ziarul „New York Times" afirmă că guvernul a- merican a inițiat ..intense negocieri cu reprezentanții țărilor latino-ame- ricane membre ale O.S.A.. cu scopul de a evita un posibil soc în relațiile cu guvernul Peruvian" ca urmare a înrăutățirii relațiilor dintre cele două țări după exproprierea bunurilor societății nord-americane „International Petroleum Company"

(Corespondență din 
Paris de la Al. Gheor
ghiu). — Controversa 
franco -b ritanică asu
pra întrevederii gene
ralului de Gaulle cu 
ambasadorul Angliei 
se desfășoară în pre
zent, sub forma denu
mită aci „războiul 
textelor". deși s-ar 
părea că cele două 
părți doresc să pună 
surdină polemicii. 
Nota de protest de 
luni adresată de Fran
ța ambasadorului Soa- 
fnes la Paris a fost 
urmată 
ofensiva" 
franceze pentru 
stabilirea calmului în
tr-o Piață comună în 
fierbere — întîlnirea 
dintre ministrul 
externe Debre 
Quay d’Orsay cu am
basadorii celor cinci 
țări membre ale Pie
ței comune, partenere 
ale Franței. cărora 
ministrul Debră le-a 
expus punctele de ve
dere ale guvernului 
său asupra viitorului 
politic și economic al 
Europei occidentale. 
După opinia observa
torilor, Debri a „con
traatacat". prezentând 
criza Paris—Londra ca 
rezultatul unei tenta
tive britanice între
prinsă în mod delibe
rat cu scopul de a o- 
feri „o imagine defor
mată asupra declara
țiilor generalului de 

. Gaulle". ■
Cei cinci 

dori, care nu au 
nici o întrebare, 
transmis în țările 
pective versiunea .. 
cială franceză asupra 
acțiunii britanice. S-a 
declarat că în capita
lele celor cinci țări se 
va examina cu toată 
atenția atât versiu
nea franceză cît si 
textul britanicilor, 
care în ultimele zile 
au produs o ade
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PAKISTAN

Intense consultări
intre liderii opoziției«B

vărată -furtună în 
cancelariile occidenta
le. După cum observă 
ziarul „France Soire", 
criza franco—britanică 
a dezvăluit ..o nouă 
Europă (occidentală): 
aceea a neîncrederii. O 
Europă care a deve
nit 
unde 
teme 
Paris 
se va 
britanicilor o acțiune 
contrară uzanțelor di
plomatice. Oficiali
tățile de la Whitehall

au declarat luni 
„sînt gata să discute", 
dar la Paris dialogul 
pare acum exclus, cel 
puțin pentru moment, 
cu 
cît 
se 
tia 
deții 
suscitate între Franța 
și partenerii ei. In le
gătură cu aceasta. 
„l’Aurore" nu exclude 
chiar, ca urmare a 
crizei actuale, o de
zintegrare a Pieței co
mune.LONDRA. — Majoritatea ziarelor londoneze continuă să consacre ample spații evoluției crizei din relațiile franco-britanice. Corespondentul diplomatic al ziarului „Daily Mail" (de orientare conservatoare) afirmă că guvernul laburist ar preconiza publicarea integrală a procesului verbal secret al convorbirilor de la 

4 februarie dintre președintele Franței, generalul de Gaulle, și ambasadorul Angliei la Paris, Christopher Soarnes. A- ceastă „inițiativă diplomatică" fără precedent, apreciază ziarul, ar fi considerată la Whitehall (sediul Foreign Office-ului) „ca probabil singurul mijloc de a înlătura orice bănuială care planează asupra guvernului și ambasadorului". „Times", ca șl majoritatea celorlalte ziare, nu pune la îndoială validitatea versiunii britanice, așa cum apare ea în raportul prezentat de Soarnes, dar, în schimb, consideră că guvernul ar fi putut acționa cu mai puțină precipitare și cu mai multă prudență în ce privește informarea partenerilor Franței despre pretinsele propuneri ale generalului de Gaulle.BONN. — în legătură cu disputa franco- britanică, purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german a declarat că premierul Harold Wilson l-a informat pe cancelarul Kiesinger asupra conținutului acestei întrevederi, în timp ce se afla la Bonn. „Multe din cele spuse, a arătat purtătorul de cuvînt, nu au surprins guvernul federal, deoarece președintele de Gaulle a împărtășit în repetate rînduri aceste idei cancelarului Kiesinger, în cadrul unor întrevederi anterioare". Elementul nou, a adăugat el, este propunerea unor convorbiri bilaterale franco-britanice. Cancelarul Kiesinger a recomandat premierului Wilson să accepte această propunere, cu prilejul recentelor convorbiri de la Bonn.

DAMASC. — La Damasc a avut loc o ședință a cabinetului sirian, în cursul căreia ministrul apărării. Hafez Assad, a prezentat un raport cu privire la raidul aerian efectuat luni de o escadrilă israeliană asupra a două localități siriene din apropiere de Damasc. Amănunte în legătură cu raidul au fost prezentate, de asemenea, de televiziunea siriană. S-a afirmat că au fost doborîte patru avioane israeliene și nu .trei, cum se anunțase anterior.TEL AVIV. — Citînd cercuri bine informate din Tel Aviv, agenția France Presse transmite că oficialitățile israeliene se declară satisfăcute de rezultatele raidului aerian e- fectuat asupra teritoriului sirian. A- vioanele israeliene, se arată, au zbu-

PRAGA 23 (Agerpres). 0— Cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a evenimentelor revoluționare care au avut loc în februarie 1948, la Hradul din Praga a avut loc marți o întîlnire a conducătorilor Partidului Comunist din Cehoslovafcia cu reprezentanți ai Miliției populare și cu vechi membri de partid participanți la evenimentele din 1948.La întîlnire au participat Ludvik Svoboda, Alexander Dubcek, Josef Smrkovski, reprezentanți ai guvernului federal și guvernelor naționale, ai Frontului Național și ai forțelor armate.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Alexander Dubcek a scos în evidență drumul parcurs de poporul cehoslovac pe calea construcției socialiste și a relevat importanța deosebită a programului politic a- doptat de plenara din ianuarie 1968 a C.C. al P.C. din Cehoslovacia Alexander Dubcek s-a oprit pe larg asupra sarcinilor actuale ale politicii interne și externe a R.S. Cehoslovace, pornind de la situația concretă existentă în Cehoslovacia și în lume.Cu prilejul acestei întîlniri au fost conferite distincții unor unități ale Miliției populare și unor luptători cu merite deosebite.

• ÎNCORDAREA DIN MARILE 
ORAȘE ÎN SCĂDEREDACCA 25 (Agerpres). — Aproximativ 3 003 de muncitori au participat la o manifestație organizată în capitala Pakistanului oriental, Dacca, în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață. Manifestantii au înconjurat centrala electrică din Dacca, a cărei activitate a fost sistată timp de zece ore. în celelalte mari orașe pakistaneze, încordarea s-a atenuat în mare parte după măsurile anunțate recent de guvern în vederea restabilirii calmului. (Este vorba mai ales de ridicarea stării de urgență).în așteptarea convorbirilor cu reprezentanții guvernului, liderii opoziției au intense consultări. Astfel, liderul partidului „Awami", Sheikh Mu- jibur Rehman, eliberat din închisoare de numai cîteva zile, s-a întîlnit la Lahore cu fostul mareșal al aviației, Ashgar Khan, și cu fostul ministru de externe, Zulfikar Aii Bhutto, pentru a-și expune poziția față de viitoarele negocieri cu oficialitățile pakistaneze.

4eLAHORE. — Fostul ministru pa
kistanez al' afacerilor externe. Zul
fikar Aii Bhutto. unul din princi
palii lideri ai opoziției, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
că „este exclusă posibilitatea orică
rui pact defensiv între Pakistan și 
S.U.A. în eventualitatea că partidul 
al cărui lider este ar ieși învingă
tor în alegerile prezidențiale din 
primăvara anului viitor".

LONDRA 25 (Agerpres). — în cadrul vizitei sale Ia Londra, președintele Nixon a continuat marți convorbirile începute în seara precedentă cu premierul Harold Wilson și alți membri ai guvernului britanic. După cum au declarat purtătorii de cuvînf ai celor doi oameni de stat, au fost examinate principalele probleme ih- temaționale actuale, dîndu-se prioritate problemei N.A.T.O., sub diferitele sale aspecte militare și politice. Președintele Nixon și-a reafir mat intenția de a contribui la o „re- vitalizare" a Pactului nord-atlantic și de a „relansa o strînsă cooperare între Statele Unite și Europa occiden- . tală". A fost discutat totodată planul preconizat de ministrul britania al apărării Denis Healey, în legătură cu o eventuală dezvoltare a înarmării nucleare a N.A.T.O.Pe agenda convorbirilor au figurat, de asemenea, diferitele aspecte ale relațiilor Est-Vest, precum și problema „integrării vest-europene". După cum relatează agenția Reuter, președintele Nixon a dat premierului britanic asigurări că Statele Unite sprijină hotă- rîrea Marii Britanii de a adera la Piața comună.Printre problemele cu caracter comercial și economic a figurat cea a drepturilor de retragere din Fondul Monetar Internațional, problemă în favoarea căreia au intervenit atît ministrul britanic al finanțelor, Roy Jenkins, cît și secretarul de stat adjunct pentru probleme europene al S.U.A, Martin Hillenbrand. în această problemă nu s-a luat nici o hotărîre, a declarat purtătorul de cuvînt britanic, urmînd ca președintele Nixon să o abordeze la sfîrșitul săptămînii, la

Paris, în cadrul convorbirilor pe care le va avea cu generalul de Gaulle.Ca și în întrevederile din seara precedentă, cele două părți au evitat abordarea disputei franco-britanice, iar consilierii președintelui Nixon au refuzat la rîndul lor să evoce această problemă, fie în public, fie în particular.în cursul după-amiezii, președintele Nixon a făcut o vizită reginei Elisa- beta. în aceeași zi, Richard Nixon a participat la o dezbatere din Camera Comunelor, fiind primul șef de stat străin admis în incinta acestui organ legislativ. El a continuat apoi seara convorbirile cu premierul Wilson. Președintele Statelor Unite va sosi miercuri în R. F. a Germaniei, pentru o vizită de o zi la Bonn.

BELFAST 25 i Agerpres). — Au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor generale, care au avut loc la 24 februarie în cele șase comitate ale tării. Cele 52 de locuri ale parlamentului au fost repartizate după cum urmează : Partidul unionist (conservator) — 27 delocuri : Organizația protestantă (ramură disidentă a Partidului unionist) — 10 locuri ; Partidul unionist — aripa neangajată — 2 locuri ; Partidul nationalist (care militează pentru unirea cu Republica Irlanda) — 6 locuri ; Partidul, laburist — 2 locuri; alte partide — 5 locuri.

NEW YORK 25 (Agerpres). — Ministrul de externe al R. F. a Germaniei, Willy Brandt, a efectuat luni o vizită la New York ca invitat la o reuniune consacrată generalului Lucius Clay, fostul comandant al forțelor S.U.A. din R. F. a Germaniei. Cu a- cest prilej, el a abordat, în cadrul unei conferințe de presă, unele probleme legate de situația internațională. Referindu-se la inițiativele diplomatice ale U.R.S.S. și R. D. Germane, care propun convoibiri cu privire la schimbarea locului viitoarelor alegeri prezidențiale ale R. F. a Germaniei, programate să se desfășoare în Berlinul occidental, el și-a exprimat părerea că aceste inițiative „constituie un pas într-o direcție bună". El a arătat că în prezent au loc consultări în această problemă cu ambasadorii țărilor aliate ale R.F.G. Brandt a adăugat că „în viitor vor trebui realizate schimbări spre îmbunătățirea relațiilor dintre cele două părți ale Germaniei".El a ezitat să se pronunțe în favoarea sau împotriva aderării Angliei la Comunitatea Economică Europeană, afirmînd doar că „Piața comună este un fapt, iar lărgirea acestui organism o probabilitate". în legătură cu vizita președintelui Nixon într-o serie de țări vest-europene, Willy Brandt a apreciat că aceasta constituie o dovadă a atenției deosebite pe care guvernul american o a- cordă îmbunătățirii relațiilor sale cu Europa occidentală și cu țările membre ale Pactului nord-atlantic.
□ El O £3 B O O O E3 n

Konstantin Katușev,secre-tar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit marți, la cererea acestuia, pe Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României în U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească. agențiile de presă transmit:
s

Secretarul general al Partidului Comunist din Chile, Luis Corvalan, a declarat că se pronunță pentru unificarea tuturor forțelor de stînga din țară, cu scopul de a se crea un guvern popular. Această declarație, publicată de ziarul „El Siglo", a fost făcută în legătură cu alegerile legislative de la 2 martie. Numai un asemenea guvern, a spus Corvalan, poate realiza schimbările de care are nevoie țara, adică să limiteze acțiunile monopolurilor străine și să grăbească înfăptuirea reformei agrare în Chile.
Aniversarea independenței Kuweitului; La 25 februarie s-au împlinit 8 ani de cînd poporul Kuweitului a pășit pe calea independenței naționale. Cu acest prilej, șeful statului, Sabah Al Salem Al Sabah, a rostit un discurs radiodifuzat în cadrul căruia a abordat problemele de actualitate ale situației interne și politicii externe a Kuweitului.

Comisia senatorială pen
tru afacerile externea aProbat marți Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Președintele comisiei, William Fulbright, a declarat că tratatul a fost trimis Senatului însoțit de recomandarea de a-1 ratifica.

0 delegație guvernamen
tală uruguayană condusă de vicepreședintele țării, Alberto Abda- la, a plecat la Moscova pentru a semna un acord comercial și a discuta probleme ale colaborării, dintre cele două țări în alte domenii.

La Washington continuă lucrările conferinfei Sistemul internațional de 
telecomunicații prin sateliți (Intelsat) la care participă delegafi din 67 de 
țări membre și observatori ain alte 15 țări. în fotografie: aspect din sala 

de ședinfe

Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale * dat p«- blicității o declarație cu prilejul sărbătoririi Anului Nou vietnamez, în care își exprimă solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez. Secretariatul F.S.M., se subliniază în declarație, sprijină cererile legitime ale guvernului R. D. Vietnam și ale F.N.E. din Vietnamul de sud: încetarea necondiționată a intervenției americane în Vietnamul de sud, retragerea tuturor trupelor S.U.A. și ale sateliților lor, lichidarea tuturor bazelor și obiectivelor militare americane din Vietnamul de sud, încetarea oricăror acte de agresiune în zona demilitarizată și acordarea dreptului poporului vietnamez de a-și soluționa singur problemele, fără amestec străin.

0 ședință a comisiei mi
litare de armistițiu în Co
reea a avut 1°° ’a I’anmunj°n> în cadrul căreia partea coreeană a protestat în legătură cu actele provocatoare comise de partea americană în cursul lunii februarie în zona demilitarizată. Reprezentantul păiții coreene a arătat că, în cazul continuării acestor acte provocatoare, partea americană va purta toată răspunderea pentru urmările acestor acțiuni.

ANGLIA: Prima ediție 
completă a operelor lui 
Marx și Engels

Pentru prima oară. în An
glia urmează să se publice o 
edifie completă a operelor lui 
Marx si Engels în 47 de volu
me. Operele vor apare în edi
tura londoneză Laureance and 
Wishart. sub îngrijirea unui co
lectiv de cercetători britanici, 
condus de Maurice Dobb de la 
Universitatea din Cambridge.

I

în ultimele 24 de ore au circulat cu insistentă zvonuri cu privire la un nou puci în Panama. Potrivit unor informații comunicate de fostul președinte Arnulfo Arias, care se află în prezent în exil la Washington, colonelul Martinez, unul din cei doi ofițeri care au condus lovitura de stat împotriva lui, din octombrie trecut, a fost arestat și trimis în afara granițelor țării. Zvonurile indicau la un moment dat că a fost răsturnată junta în întregimea sa. Ulterior însă s-a aflat că celălalt militar care împărțea puterea cu Martinez, respec- tiv colonelul Torrijos, continua să se afle la putere, ceea ce pare a demonstra că avem de-a face cu un caz clasic de rivalitate personală, tranșată în favoarea celui aflat pe poziții mai puternice.Recapitulînd evenimentele petrecute în această țară din octombrie 1967, se poate afirma că răsturnarea lui Arias a fost considerată de majoritatea observatorilor scenei politice latino-americane ca un eveniment „de rutină". Adevărul este că pentru exterior Panama înseamnă canalul cu zona acestuia, restul țării fiind socotit un fel de anexă. Viziunea aceasta se întemeiază pe ifaptul că, în cei 66 de ani de cind-1 există statul Panama, nimic impor <Lt nu
CORESPONDENTA din rio 
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s-a mișcat aici pe plan politic, fără să aibă în vreun fel legătură cu canalul.Ce oferă terenul faptelor concreta în aceste luni de guvernare militară? Autorii loviturii de stat au pretins că au procedat la înlăturarea lui Arnulfo Arias, la numai zece zile de la instalarea la președinție, pentru a evita ca acesta „să impună o dictatură". Se știe însă că la numai trei lunî de la acest puci, cinci din cei opt miniștri care la 13 octombrie formaseră cabinetul, și-au prezentat demisiile, lăsînd să se înțeleagă că au făcut acest gest datorită faptului că actualul cabinet civil e o simplă păpușă în mîinile militarilor. Prin demisia celor cinci miniștri se producea prima criză în sinul regimului care prezenta situația curioasă a unei junte provizorii formt,,; din- tr-un ^consiliu de miniștri, ,>țl cătuit din civili, și un factor domfr,.ht, reprezentat de forța militară ce exercită în fapt puterea prin coloneii Torrijos și Martinez care, de pe pozițiile lor — de comandant al gărzii naționale și, respectiv, de șef al statului major — adoptau în fond deciziile de guvernare.Ce fel de decizii, se poate vedea din situația creată în țară. A fost impusă o neînduplecată cenzură asupra tuturor mijloacelor de expresie a opiniei publice. Ziare și reviste confiscate, posturi de radio și televiziune închise, parlamentul dizolvat, lideri politici exilați, cursurile universității suspendate. Manifestațiile populare au fost silite și ele să cedeze în fața baionetelor gărzii naționale, a bombelor lacrimogene și a bastoanelor de cauciuc. Organizațiile studențești și sindicale au fost reduse la tăcere. închisorile sînt pline de profesori, studenti, politicieni, lideri sindicali și chiar preoți. Deși formal statutul partidelor politice nu a suferit nici o schimbare, în fapt unica forță, politică reală a tării o reprezintă militarii.în tot acest răstimp, problema canalului și a zonei sale, deși a fost evitată în declarații oficiale, s-a menținut pe primul plan al preocupărilor politice. Negocierile purtate anterior cu S.U.A. s-au soldat, după cum se știe, cu un acord, criticat de opinia publică panameză pentru faptul că lăsa în esență nealterată dominația străină (inclusiv permanentizarea prezenței bazelor militare, așa- numitele „academii de diversioniști"). Pe de altă parte însă respectivul acord conține și anumite concesii o- ferite panamezilor în ce privește viitoarea participare la administrarea canalului și sporirea dividendelor anuale. Aceste concesii, mai mult formale, au stîrnit nemulțumirea „u- liilor" din Congresul S.U.A., fapt care a făcut ca pînă acum să nu fie ratificat.. De aceea, unii observatori au avansat ipoteza că junta urmărește o remodelaFe a acordului, îa sensul de a asigura intereselor nord- americane satisfacție completă.Se pare că măsurile de teroare a- doptate de militari vizează tocmai crearea „atmosferei" pentru a putea accepta pretențiile străine, urmînd ca succesorii „constituționali" doar să „preia" situația, să declare, conform uzanțelor clasice, că vor „respecta toate angajamentele anterioare ale țării".Acestea sînt antecedentele pe care se grefează ultimele răsturnări de la Ciudad de Panama. Pare probabil că în aplicarea acestui plan între cei doi colonei să se fi produs disensiuni, care s-au soldat cu eliminarea unuia dintre ei. Deocamdată situația se menține confuză și nu ar fi exclus să asistăm la noi răsturnări, cu piai mult Arias și-a reintra, la în scenă.
atît cu cit fostul președinte manifestat intenția de a prima ocazie favorabilă,
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