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IN ZIARUL DE AZI: I

PE ȘANTIERE DIN JUDEȚUL DOLJ PRIMIRI LA
TERMENE

SUB SEMNUL ÎNDOIELII
Pentru dezvoltarea economică și• socială a județului Dolj au fost a- locate prin planul de stat ne acestlocate prin planul de stat pe acest 

an fonduri de investiții de circa 2 miliarde lei. Aceste fonduri sînt destinate continuării lucrărilor și terminării unităților productive în
cepute în anii precedenti. realizării unor noi capacități de producție, construirii și dării în folosință 
a unor importante obiective social- culturale. Sîntem în a treia lună a anului. Care e stadiul realizării 
planului de investiții ? Corespunde 
el. pe toate șantierele, cerințelor 
impuse de desfășurarea în ritm 
Constant a lucrărilor și în timpul 
iernii, de punerea în funcțiune sau darea în folosință la termen a noi
lor obiective economice sl social- culturale 7 Iată tema convorbirii de 
față.

dacă rezultatele din luna februarie martie de cele In mâniei pe pe con-
și, mai ales, din luna marchează o creștere fată din ianuarie, ele nu sînt sură să noi și.structorl titii.

ne mulțumească credem, că niciși beneficiarii de inves-
lor de partid s-ar fi desfășurat un control mal susținut In ce privește crearea condițiilor de lucru în perioada de iarnă, astăzi situația ar fi fost cu mult mai bună.— Ați putea să citați citeva ca
zuri concrete 7— Cum 

tuatie și s-a. ajuns la o atare si- 
cine poartă răspunderea ?— Din analizele făcute pe șantiere de comitetul județean de partid, prin comisia economică, s-a des-

— Din informațiile noastre rezul
tă că ritmul executării unor inves
tiții din județ nu este încă mulțu
mitor. In mod concret, care este si
tuația In această privință 7

Convorbire
cu ing. Constantin TUDOR 
secretar al Comitetului județean Dolj 

al P.C.R.

© Chemarea Consiliului Central al U.G.S.R. cu privire la aniversarea a 25 de ani de la eliberarea României ® Factorul conștiința în sfera efortului productiv © Analize tardive și animale fără furaje © Suportul atestatului de valoare al proiectului didacticTOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCUAmbasadorul IranuluiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit joi 20 martie a.c. pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului la București, Sol-
tan H. V. Sanandaji, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Telegrama de felicitare
adresată tovarășului

Vicolae Ceaușescu de către

— Cu excepția cîtorva șantiere — 
eel al Combinatului chimic Craiova 
(unde s-a realizat 15 la sută din planul anual de investiții) sl al apitalului cu 1 090 paturi (17 la sută), restul au înregistrat în lunile ianuarie și februarie realizări cu mult sub posibilitățile reale ale întreprinderilor de construcții respec
tive. fiind în totală discordantă cu sarcina trasată de partid privind execuția în primul trimestru a ■unei bune părți din planul a- nual de Investiții și construcții-. montaj. Pînă la 1 martie a. c. 
•-a realizat, la principalele șantie
re din județul nostru un volum 
de investiții si de lucrări de con- etructll-montaj care reprezintă 8 la- mută si. respectiv. 9 la sută din planul anual. (Dacă avem în vedere ansamblul investițiilor din județ, realizările sînt și mal mici: 6,35 
Ia sută la total investiții si 7 la 
sută Ia eonstructli-montaje). Chiar

prins concluzia că. deși la stabilirea planurilor operative pe luna februarie s-a avut în vedere recuperarea rămînerilor în urmă din ianuarie, măsurile întreprinse de anu- miți constructori șl beneficiari nu au dat întru totul rezultatele dorite. Pe unele șantiere nu au fost create fronturi de lucru care să asigure folosirea eficientă a capacității de execuție și a forței de muncă existente. Multe utilaje sosite pe șantiere nu au fost date la montaj datorită neasigu- rării în anul trecut a stadiilor fizice prevăzute în graficele întocmite. De asemenea, ritmul necorespunzător de execuție din această perioadă s-a datorat si faptului că unele organizații de construcții nu au luat toate măsurile pentru atingerea u- nor stadii fizice care să asigure desfășurarea normală a lucrului pe timp friguros. Neîndoielnic, dacă din partea organelor si organizatii-

GENERAȚIILE
UNUI SAT
NĂSĂUDEAN

Am văzut pentru pri
ma oară Mocodul, sat a- 
țezat într-o pîlnie for
mată de dealurile ce în
soțesc pîrîul repede al 
Zăgrii, într-o zi blinda 
ie toamnă.

Treceau una după alta mașinile dinspre 
Cluj către Năsăud și de 
acolo către satul lui 
Coșbuc. Curgeau, alaiu
rile țăranilor veniți in 
haine de sărbătoare să 
participe la comemora
rea lui „Badea Gheor- 
ghe". Șuvoaiele lor ne
stăvilite, pornite, unele, 
din nebănuite depărtări 
ardelene, creau imagi
nea unei adevărate 
„migrații a pădurilor". 
Atunci am văzut pen
tru prima oară Moco
dul : casele la porțile 
cărora oamenii așeza
seră cunoscutele „țo- 
luri" sau obiecte din- 
tr-o ceramică și ea spe
cifică locurilor; casele 
la ferestrele cărora sti- 
vuiseră, ca într-o vi
trină, perne cu margi
nile înflorate cu mi
gală.

De data aceasta am 
pornit să cunosc Moco
dul cel de toate zilele, 
să-l cunosc prin pris
ma a ceea ce definește fn primul rînd o așeza
re omenească, viața lo
cuitorilor săi, munca, 
realizările, nivelul de 
trai. In această investi
gație mă folosesc de 
m reper sigur, datele 
unei cărți la care fac 
apel drept mărturie so
ciologică, drept primă 
sursă de informație. 
Cartea se numește „60 de sate românești" iar 
Mocodul s-a numărat 
printre așezările cerce
tate de echipele studen
țești conduse de profe
sorul Dimitrie Guști în 
vara anului 1938. Citeva 
dintre punctele de por
nire ale evoluției de azi 
le găsești aici.*

Mocodul, sat cuprins <» comuna Kimigea 
•— județul Bistrița-Nă-

s.ăud — care avea în 
urmă cu trei decenii 
aproape o mie de lo
cuitori, numără azi 
cam tot atîția. Cifra 
de azi este aproxima
tivă ; ea aparține unui 
recensămînt ceva mai 
vechi. E drept, unii 
dintre tinerii plecați la 
studii și specializați ir, 
profesii legate de in 
dustrie s-au stabilit lo 
oraș. Multi însă au re
venit : satul — care 
numără 14 absolvenți ai unor institute de în- 
vățămînt superior, 45 
absolvenți ai liceului și

reportaj
de Natalia

STANCU

68 ai școlilor profesio
nale și tehnice — are 
nevoie de oameni bine 
pregătiți în domenii din 
ce în ce mai nu
meroase.

Cum satul Mocod nu 
e vrea departe de 
Prislopul lui „Ion", ai 
fi tentat să te grăbești 
cu concluzii in sensul: 
Mocodul — un sat de 
tip arhaic, univers în
chis, imuabil, ca cel 
descris de Liviu Re- 
breanu.

Dar. de fapt... Oficiul 
P.T.T.R. din comună îti poate face legătura 
cu tot restul lumii. De 
altfel, lucrurile nu stă
teau asa nici pe vre
mea lui Ion. Prin tra
diție, Mocodul nu este numai un sat de agri
cultori. ci mai ales u- 
nul de „cultivatori de 
ceapă și producători de 
pănură" — ceea ce în
seamnă un sat de gră
dinari și crescători de 
vite. Asa este el carac
terizat din ' vechime»

așa apare el printre 
„satele de deal cu ocupații anexe" — in 
studiul din 1938. Ca 
mai toți oierii, moco- 
denii erau și ei niște 
„navigatori ai pămîn- 
tului". niște navigatori 
mai puțin avîntați, e 
drept; oile lor erau 
ținute iarna la păsunat 
„la hotar" în stînele 
din masivele Rodna și 
Rebva.

Aceasta a fost, de-a 
lungul mai multor de
cenii, viata satului, 
pînă cînd Mocodul și-a 
unit pământurile cu cele 
ale satului Mititei în 
cooperativa agricolă de 
producție „6 Martie", 
în legătură cu această 
unitate care numără 2 048 de membri și 
dispune de o avere ob
ștească de 1 694 143 lei, 
există o lucrare de 
prezentare și analiză — 
întinsă pe sute de pa
gini. Din acest studiu 
— datînd din 1966. de
pășit. deci, dar oricum 
o reflectare a realită
ților și perspectivelor 
zilelor noastre — îti 
poți face o imagine am
pla asupra puterii econo
mice a C.Ă.P., a repar
tizării pământurilor ne 
tipuri de culturi (545 
ha vămînt arabil din ce 
în ce mai fertil, datori
tă complexului de me
tode agrotehnice apli
cate ; 170 ha livezi din 
ce în ce mai mănoase, 
plantate mai ales cu 
ionatan, gustau și var- 
men auriu — merele 
fiind roadele de pre
dilecție ale acestei 
zone ; sute de hectare 
de pășuni de pe care iși iau hrana cele veste 
4 000 de oi turcane și 
aproape 920 de Bălțate 
românești și Pinzgau 
de Transilvania).

Pe vremea cînd a al
cătuit această lu-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

— în această privință excelează, bineînțeles în sens negativ. întreprinderea 6 construcții Craiova. La fabrica de produse lactate, constructorii ar fi avut posibilitatea să lucreze pe timp friguros, dacă se e- xecutau din timp lucrările de închidere si încălzire a locurilor de muncă. Nici șantierul din Craiova al Trustului 2 instalații București nu face excepție. Lucrătorii' acestei unităti nu au terminat, așa cum era prevăzut, racordul Ia centrala termică de la Fabrica de confecții Craiova și, ca urmare, nu s-au a- sigurat apa caldă la statia de betoane si încălzirea spatiilor de lucru în vederea executării tencuielilor interioare si Pardoselilor. Din aceleași cauze, pe șantierul Fabricii de bere Craiova, pînă la 1 martie s-a realizat doar 4 la sută din planul anual de investiții. Similar s-au petrecut lucrurile si pe șantierele de locuințe din Craiova (executant Trustul de construcții locale Dolj), pe șantierul Fabricii de conserve Calafat (executant întreprinderea de construcții si amenajări piscicole) si altele.Condițiile necorespunzătoare de lucru au determinat si o folosire Ineficientă a utilajelor. Pe șantierul uzinei „Electroputere". de e- xemplu, o macara de 12 tone pentru ridicarea prefabricatelor nu a funcționat toată luna ianuarie. La fel. pe șantierul fabricii de conserve Calafat un buldozer a funcționat doar 14 ore din 130 planificate. iar două betoniere — 112 ore. fată de 260 ore programate. 'Cazuri de slabă folosire a utilajelor de construcții au existat si pe șantierele hotelului și Fabricii de produse lactate din Craiova, pe cel de irigații Băilești-Calafat si altele.practică s-a dovedit că rit- 
execuție a lucrărilor de in- 

resvectarea termenelor de 
funcțiune a noilor obiective

— în 
mul de 
vestiții. 
dare în
sînt influențate de modul în care se 
asigură aducerea utilajelor tehno
logice pe șantiere, 
spune în legătură cu

Ce ne puteți aceasta ?utilajele teh-— Sînt cazuri cînd nologice nici nu au fost contractate sau. dacă s-au contractat, au fost fixate termene de livrare cu totul necorespunzătoare. La Fabrica de conserve Calafat, obiectiv cu termen de punere în funcțiune trimestrul II 1969, mai este de contractat un volum important de utilaje, dintre care o parte chiar din import. Dar și din cele contractate, unele au termen de livrare trimestrul IV 1969 sau trimestrul I 1970, deci după data de punere în funcțiune prevăzută. Este încă necontractat un volum mare utilaje pentru fabrica de bere.
(Continuare în pag. a

Ziariști din TurdaJoi, 20 martie 1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit pe Haluk Durukal și Sami Cohen, comentatori de politică externă la ziarele „Cumhuriyet" și „Milliyet".
Cu ocazia primirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut ziariștilor oaspeți o scurtă declarație în legătură cu apropiata sa vizită în Turcia.

MII DE TINERI
PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIOTICEPe șantierele naționale permanente ale tineretului de la Terasa Brăilei. Carasu- Constanta. Pietroiu- Ștefan cel Mare, Dra- galina-Ciulnita și Ca- lafat-Băilești, aproape 3 000 de tineri vor contribui anul acesta prin muncă patriotică -la irigarea unor im-. portante suprafețe u-

tile5 000 alături de constructori pe citeva șantiere rutiere ce vor fi deschise în vară. Tot în acest an. pe un mare număr de șantiere locale. tineretul va sprijini, prin muncă patriotică. refacerea și întreținerea fondului

agriculturii. Alti de tineri vor fi forestier. înălțarea de noi edificii sociale și culturale. înfrumusețarea orașelor și satelor. Ei vor lua parte, de asemenea, la recoltarea de semințe forestiere, fructe de pădure, plante medicinale și vor împăduri ,1.900 hectare de .teren.(Agerpres)

Iubite tovarășe Ceaușescu,Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România au primit cu bucurie vestea realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat.Cu acest prilej, dînd glas profundelor noastre sentimente de dragoste și stimă, permiteți-ne să vă felicităm din toată inima, urîndu-vă multă sănătate și muncă rodnică în interesul propășirii necontenite a patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.Rolul important pe care-1 aveți în fruntea partidului și statului, activitatea desfășurată de dumneavoastră în elaborarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, în stabilirea șl aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii întregii vieți sociale, de dezvoltare a economiei, științei și culturii, de adîncire a democrației socialiste, de întărire a prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare constituie un exemplu strălucit și se bucură de înalta apreciere a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor maghiari din țara noastră.Reafirmăm și cu această ocazie adeziunea noastră deplină la politica internă a partidului, exprimîndu-ne hotărîrea de a participa activ la realizarea tuturor sarcinilor economice, politice și sociale, de a contribui la dezvoltarea multilaterală a țării, la adîncirea continuă a unității moral-politice a întregului nostru popor.Ne exprimăm din nou profundul nostru atașament față de politica externă a partidului, de dezvoltare a prieteniei și alianței frățești, a colaborării economice, politice, culturale și științifice cu toate țările socialiste, de întărire a unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale, de extindere a relațiilor de cooperare cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.
BIROUL CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII 

DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

contemporane

Un nou lot de mașim-unelte în curs de finisaj la Uzina de strunguri din Arad

încre-
>

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a Vl-a)

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
AL. C1M.PEANU

In dinamica
Orientări

Turciei

Cu președinți ai consiliilor populare despre

COMPETENȚĂ Șl OPERATIVITATE

lege de organizare și func- a numeroasele formulate de alegători în ' campaniei electorale au
Noua ționare cum și sugestii decursul creat un cadru organizatoric mai adecvat și au deschis perspective largi pentru o activitate rodnică pe tărîm obștesc. Ceea ce se impune acum consiliilor populare este mai multă competență și operativitate, răspundere sporită pentru gospodărirea alese. Aceste subliniate și în convorbirea seamă de președinți ai unor Iii populare nou alese.— Mandatul care ne-a fost dințat de alegători — ne-a spus tovarășul Petre Dănică, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Vîlcea — ne obligă să continuăm " cu eforturi sporite o activitate multilaterală, începută anul trecut pe tărîmul dezvoltării economiei și gospodăriei edilitare. Pe primul plan al activității noastre se situează, așa cum

consiliilor populare, pre- propuneri și

teritoriilor în care au fost deziderate au fost cu o consi-

e și firesc, problemele economice a căror rezolvare cere consiliului popular o competentă deosebită, spirit gospodăresc și inițiativă. Dai competenta și spiritul gospodăresc trebuie să reflecte o cunoaștere a- profundată a problemelor de care depinde în ansamblu progresul economici.Ceea ce preocupă consiliul popular județean la debutul noii legislaturi este abordarea unor măsuri organizatorice și practice menite să asigure cadrul unei activități in cunoștință de cauză, să confere consiliului popular instrumentele necesare pentru dirijarea economiei pe plan local, pentru continua ei diversificare și dezvoltare. în prezent. ne ocupăm cu atenție de constituirea comisiilor permanente, care, potrivit stipulațiilor noii legi administrative, au atribuții noi, sporite, menite să contribuie la ridicarea competenței consiliului popular. O prevedere a noii legi stabilește că, în activitatea lor, comisiile peima- nente pun pe primul plan exami-

narea și avizarea proiectelor hotărîri ce urmează a fi prezentate sesiunilor consiliilor populare. Ar părea, desigur, inutil să mai menționăm că așteptăm mult de la comisiile permanente, ceea ce ne obligă să acordăm atenție componentei lor, atragerii în activitatea economică a deputaților cu experiență valoroasă, cu inițiativă și idei.Sarcinile noastre în domeniul economiei sînt extrem de complexe și presupun un studiu amănunțit sub aspectul tuturor posibilităților de realizare. O responsabilitate sporită revine comisiei permanente de de- putati pentru industria locală din județ, ale cărei întreprinderi. vor realiza anul acesta o producție globală în valoare de peste 99 milioane Iei. în urma studiilor întocmite recent s-au fixat mijloacele destinate creșterii substanțiale a capacităților de producție. în anul
Ambrozie MUNTEANU

Pe pantele Elmadagului nu s-au încheiat încă competițiile schiorilor, în timp ce la poalele muntelui, pe podișul din centrul căruia împung cerul siluetele edificiilor Ankarei, prezenta primăverii o simți pretutindeni. Ieșite din amorțeala iernii, tarlale întinse etalează verdele intens al holdelor, iar mai departe, în zare, pășunile sînt presărate de turme. In oraș, pietonii ezită între pardesiu si talie, în timp ce vînzătorii de răcoritoare se grăbesc să-ți ofere sucuri la gheată. Echipele de constructori s-au cățărat din nou pe schelele părăsite în timpul iernii. în diverse puncte ale vechiului oraș, nou- rași de colb semnalează prăbușirea unor edificii ce și-au trăit traiul, pe locul cărora se vor ridica altele, în beton și sticlă.Bulevardul Atatiirk începe și se termină în stepă, după ce traversează orașul de-a lungul a șapte kilometri. înfățișarea lui se transformă de la un an la

altul, devenind mai atractiv. în cartierul Ulus, printre clădirile recente, încadrate de arbori cu coroane viguroase, de straturi de flori și fîntîni arteziene, nu mai regăsești nimic din ceea ce a fost cu cinci-șase ani în urmă. Zona modernă a orașului crește, se lărgește, cucerind teren pe seama pășunilor și ogoarelor din împrejurimi. Blocuri de locuit, clădiri administrative, localuri pentru școli superioare marchează o nouă etapă în viața acestui oraș străvechi, fără a umbri vestigiile civilizațiilor apuse ce și-au avut aici leagănul de-a lungul vremii și din care unele — ne-o atestă săpăturile întreprinse în jurul Ankarei — au fost contemporane ale civilizațiilor mesopotamiene. Unele din aceste mărturii se văd în citadela vechiului oraș, care domină, de pe colină, cartierele moderne. Si nu trebuie să te depărtezi prea mult de oraș pentru a găsi și azi urme ale acelui drum legendar denumit Calea Mătăsii.Ankara este totuși una din cele mai tinere capitale din lume. Ea există ca atare doar din 1923, cînd Kemal Atatiirk, după victoria în lupta pentru independență împotriva puterilor imperialiste care ocupaseră țara Ia sfîrsitul primului război mondial, a început vasta operă de făurire â statului turc modern, prin mutarea centrului administrativ al tării de la Istanbul în orașul nu mai puțin străvechi din centrul Anatoliei. De atunci, orașul s-a extins și continuă să se extindă în jurul citadelei.în partea vestică, o întinsă zonă e parcelată șl presărată cu mici șantiere. Este viitoarea zonă industrială a capitalei, unde cîteva fabrici si-au deschis de acum porțile. Ele constituie o mărturie a
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FAPTUL FACTORUL CONȘTIINȚĂ

DIVERS IN SFERA
Cine umblă
prm vecini

EFORTULUI PRODUCTIV
Ilie Mihăilescu din Chirculești 

(Vîlcea) avea nuntă mare. Pre
gătise omul de toate. Chiar fi 
un curcan de toată frumusețea, 
pe care avea de gînd să-l ser
vească pe varză. Dar tocmai 
cind voia să-si transforme gîn- 
dul 
unde 
caută 
tr-un 
consătean, 
amator de... delicateturi. „Jude
cata" s-a făcut pe loc. Apli- 
cîndu-i un străvechi obicei al 
pămîntulni. mai multe femei 
i-au legat făptașului curcanul 
de gît si. ducîndu-l „in alai" la 
nunta cu vricina-Jl-au așezat în 
capul mesei, punînd orchestra 
să-i cînte „Cine umblă prin ve
cini". în rîsul cîtorva sute de 
oameni. Epilogul 7 După atitea 
peripeții, curcanul a ajuns 
sfîrșit I) la cuptor. Dar 
Chircă s-a fript I

in faptă, ia curcanul de 
nu-i. Caută în dreapta, în stingă — l-a găsit, în- 
tirziu, în pivnița unui 

Constantin Chircă,

(în 
fi

Ostășească»
Din postul său de sentinelă, soldatul Gheorghe Profir a observat undeva, în împrejurimi, limbi de foc. Alarmă ! In cîteva minute, pichetul de incendiu al subunității de grăniceri era la fața locului. Ardea un vagon dormitor aflat în incinta depozitului de materiale al întreprinderii din vecinătate. Vîlvătăile amenințau magaziile din jur, birourile, cheresteaua și alte materiale aflate în depozit. în frunte cu caporalii Marin Mi- halache și Valentin Ivan, militarii au acționat cu îndrăzneală. După 20 de minute focul era localizat și primejdia înlăturată. Pentru comportarea lor ostășească, grănicerii au primit mulțumiri din partea comandamentului unității, a organelor locale de stat și a conducerii întreprinderii.

La taclale
Este vorba de comportamen

tul fată de cumpărători. In cen
trul municipiului Giurgiu func
ționează și o farmacie cu toate 
cele necesare. Vn interior plă
cut. curat ca o... farmacie, 
l-am trecut pragul. îndemnați 
nu de gripă, ci de aglomerația 
dinăuntru... Treizeci și cinci de 
cetățeni așteptau, disciplinați, 
să fie serviți. „Sinteți singu
ră ?" întrebăm pe tovarășa de 

• la „rețete". „NU. mai vine ci
neva. aveți răbdare". Prin ușa 
de-alături. cu „Intrarea strict 
oprită", răzbat rîsete. Semne de 
sănătate si de caldă atmosferă. Nu-i rău deloc, dimpotrivă. 
Mai rău a fost că „mai vine 
cineva" a venit... dună o jumă
tate de oră. Oare după noi... 
„mai vine cineva ?" N-ar stri
ca. Ba chiar ar prinde bine.

Ingrat! 
tudineSoții Chiriac șl Anlca Stava- rache din comuna Bătrînești (Vrancea) o crescuseră pe Mioara Ghimpu de la o vîrstă fragedă. împlinise doar trei ani cind venise la ei. Aveau de gînd s-o înfieze. Dar curînd după împlinirea vîrstei de 16 ani, fata i-a părăsit, plecînd ca de la o casă pustie. Ba, mai mult — probabil drept recompensă pentru anii în care se bucurase de îngrijire — i-a dat $i în judecată, pretinzîndu-Ie suma de 10 000 lei. Nerecunoștința (dusă la limită) nu putea să aibă sorti de izbîndă. Atît Tribunalul Panciu, cît si Tribunalul Focșani (care a judecat recursul) au dat cîștig de cauză soților Stavarache. Materialicește, lucrurile s-au rezolvat. Dar moralmente ?

Discuția nonstră cu secretari ai organizațiilor de partid din această nouă uzină a țării are în ea ceva de retrospectivă emoționantă. Aici, pe cîmpurile din partea de răsărit a orașului, în urmă cu 5—6 ani, cind viitoarea uzină de alumină era a- nunțată doar de contururile fundațiilor, se trasau și alte contururi, umane, care aveau să devină temelia puternicului colectiv de astăzi al întreprinderii. Cei 13 membri ai organizației de bază de atunci au constituit nucleul — continuu amplificat — în jurul căruia au gravitat eforturile inerente intrării în producție a unei întreprinderi de asemenea nivel tehnic cum este Uzina de alumină din Oradea.între anii de început șl realitatea de azi a uzinei este, cum se exprima unul din interlocutorii noștri, o perioadă în care oamenii au fost chemați să-și dea adevărata măsură a capacității lor, a ceea ce sînt și a ceea ce trebuie să fie. Convertită în rezultate, la sfîrșitul anului trecut, măsura lor (a acestor 1 200 de ingineri, chimiști, economiști, maiștri de schimb, maiștri tehnologi și mecanici. tehnicieni, preparatori de concentrate miniere) s-a reflectat în bilanțul productiv al uzinei: îndeplinirea tuturor indicatorilor de producție și economici. Și de astă dată elementul determinant al obținerii a- cestui bilanț au fost organizațiile de partid numărînd acum aproape 500 de oameni.— Ceea ce a caracterizat eforturile privind întărirea organizațiilor de partid din uzină a fost viziunea calitativă. în 1965 noi trebuia să știm ce se va întîmpla în 1968. Etapele succesive, care, însumate, reprezintă astăzi aproape dublul capacității de la darea în funcțiune, trebuiau să ne găsească pregătiți. Am urmărit ca în toate împrejurările să funcționeze un fel de simț al îndatoririlor de mîine, prin prisma cărora să fie privite îndatoririle de astăzi și tot prin prisma cărora să ne perfecționăm noi înșine.Am reprodus această opinie apar- ținînd economistului Augustin Pan- tiș, locțiitorul secretarului comitetului de partid, întrucît, într-o măsură sau alta, am aflat-o reflectată în ansamblul vieții de partid a uzinei. Am aflat-o, poate cel mai concludent, în înseși direcțiile în care au evoluat preocupările destinate dezvoltării pregătirii politice și profesionale a oamenilor. Fiindcă foarte mulți din oamenii de azi ai uzinei, aici au devenit ceea ce sînt, aici și-au dobîndit calificarea, pe un flux care a început prin cursurile de șase luni, practica în alte uzine, a continuat cu participarea la lucrările de instalare, ajungînd astăzi în pragul acțiunii numită policalificare.Acțiunile organizațiilor de partid au fost orientate de-a lungul anilor mai cu seamă spre dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor. Sudarea colectivului s-a proiectat pe a- cest spațiu al făuririi conștiinței înaintate, Ia care munca de partid și-a înscris o contribuție primordială. Rememorînd, astfel, scurta istorie a uzinei, cunoscînd preocupările cotidiene ale organizațiilor de partid, numitorul comun care ți se impune este al efortului destinat perfecționării omului, al confruntărilor și autoconfruntărilor umane. în drumul lor ascendent, o dată cu al uzinei. Un drum unde aportul omului se măsoară prin calitatea faptelor sale și despre care Gheorghe Florea, secretarul organizației de partid nr. 5. ne spune : „Există o relație strînsă între devotament și calitate profesională. Devotamentul oamenilor față de uzină s-a vădit din plin cu prilejul dificultăților survenite iarna aceasta în aprovizionarea cu materie primă, cînd am primit un mare număr de vagoane cu bauxită înghețată. Se făcuse tare ca piatra. Trebuia însă descărcată. Orice zi de în- tîrziere atrăgea penalizări financiare. La inițiativa organizațiilor de partid, aproape întreaga uzină și-a înscris aportul la această acțiune. A fost un act limpede de devotament. Dar, pentru a-și exprima din plin valoarea, devotamentul trebuie să întîlnească pregătirea profesională

temeinică, competența. în secția de calcinare a avut loc nu de mult un episod sugestiv. înfundarea unei camere de trecere a solicitat intervenția firească pentru reluarea activității. Cu toate că temperatura era de 1 000 de grade, intervenția s-a desfășurat normal. Minus un amănunt, împins de presiune, un jet de alumină incandescentă a atins cablurile aparatelor de măsură și control care au luat foc. Era noapte. S-a dat a- larma. Cuptorul s-a oprit. Au fost chemați de acasă cîțiva oameni care să înlăture avaria. Au sosit într-un suflet. Au stabilit cauza — traseul nepotrivit al conductelor. Au înlăturat-o imediat. Asta era, la urma urmei, treaba constructorilor. Dar au făcut-o oamenii noștri. Au făcut-o cei șapte comuniști care au efectuat intervenția fiindcă știau cum să acționeze".Pledoaria pentru calitate umană ș! calitate profesională este ceea ce s-ar putea numi atmosferă, climat, la u- zina de alumină. Există aici, bine împămîntenită, convingerea că nu toate dificultățile se pot rezolva din- tr-odată. Nu întotdeauna lucrurile se întîmplă astfel : a apărut un neajuns, este pus în discuția organizației de partid, s-a luat o hotărîre și cu asta gata... Augustin Jugrestean, secretarul organizației de partid din secția a Il-a, evoca în această ordine de idei următorul exemplu : „în primele luni ale anului, secția noastră a avut peste 400 om-ore absente nemotivate, întîrzieri, învoiri. Efectele sînt lesne de închipuit: ritm anormal în munca de ansamblu a secției, ritm anormal în munca fiecăruia din cei care trebuiau să-i suplinească pe absenți. A fost inițiată, pe această temă, o dezbatere în adunarea generală și s-a adoptat un plan de măsuri care oferea larg cîmp de acțiune atît organizației de bază, cît și organizațiilor de masă. Dar asta nu era suficient. Trebuia să urmărim îndeaproape cum se îndeplinesc măsurile stabilite. De aceea. în adunările grupelor sindicale, ale organizației U.T.C., s-au abordat diverse aspecte ale răspunderii sociale și profesionale a omului, ale disciplinei în producție. Astfel, fără a se repeta dezbaterea din organizația de partid, problematica ei a fost aprofundată cu eficientă pe planul reducerii absențelor și învoirilor." .Impresia de ansamblu pe care o dobîndești în cele opt organizații de bază ale uzinei este aceea a contactului cu un organism puternic, cadru adecvat schimbului de idei și experiență, a afirmării inițiativei. Secția leșie se află în fața introducerii unei noi aparaturi de control. Pe planul muncii de partid, aceasta a însemnat inițiativă privind pregătirea oamenilor și redistribuirea lor în

desecții, repartizarea membrilor partid în locurile cele mai importante. Cu deosebire, aici, în locurile dificile, sînt „verificați" comuniștii. Aflăm un alt episod revelator. S-a oprit nu de mult un agregat. O tentativă de a-1 reda producției s-a soldat cu agravarea condițiilor în care se produsese întreruperea. Era nevoie de măsuri deosebite care solicitau pricepere, dar și curaj. S-a format o echipă din cei mai buni membri de partid dintre hidrometa- lurgiștii de pe puntea de joasă presiune. După patru ore de eforturi încordate agregatul a fost reînglobat circuitului uzinei.în multe privințe, faptele se aseamănă. Am ales numai cîteva ca ilustrare a unui mod de a munci, care știe să aleagă drumulcel mai direct către conștiință, un mod suplu, operativ, fără ședințe de prisos, potrivnic risipei de energie umană. Secția unde, mai mult decit în oricare alta, se hotărăște calitatea aluminei este calcinarea. La începutul etapei a doua, aici a apărut necesitatea stringentă a realizării imediate a parametrilor proiectați, fără nici o perioadă de tranziție. Aceasta presupunea însă ca pregătirea intrării în funcțiune să se desfășoare în condițiile unei înalte exigențe. A fost constituit un mic colectiv din oameni foarte exigenți, care n-au slăbit din ochi constructorul, depistînd fisuri în zidărie, finisări superficiale etc. Toate au fost imediat remediate, ceea ce a făcut ca, o dată intrat în funcție, cuptorul să producă din plin.Formarea unei opinii de masă exigente, combative este, în această organizație de partid, rezultatul firesc al creșterii conștiinței întregului colectiv. Această exigentă, cultivată de organizația de partid, este ea însăși un rezultat al muncii colective. Iată un fapt : în ianuarie, adunarea generală a dezbătut de anul trecut. Gavril Scurtu, ției de partid : .zației de bază, știam care sînt rezultatele anului 1968. în general le cunoșteau toti. Am socotit însă util ca fiecare să fie în măsură a trage concluzii și pe marginea a cît s-a realizat, dar, mai ales, să vadă cum s-a realizat. Socotim că și realizările, și neajunsurile trebuie să devină publice. Fiecare să știe ce am făcut, dar și ce avem de făcut. Astfel se dezvoltă spiritul de răspundere al oamenilor".Viziune intervenții va dintre organizației de alumină dezvoltarea colectivului.

rezultatele activității De ce ? Ne răspunde secretarul organiza- „Noi, biroul organi-

largă, de perspectivă, prompte — iată cîți- parametrii activității de partid de la Uzina Oradea, îndreptată spre conștiinței socialiste a
Platon PARDAU

Am studiat, nu de mult, mai atent planul de vînzare după care lucrează unul dintre cele mai mari trusturi de alimentație publică din țară : T.A.P.L.-Iași. Ce spun cifrele ? Cîte nu spun ! Pentru început, un fapt reține în orice caz atenția : trustul din Iași a desfăcut în 1968 un volum de mărfuri sporit fată de 1967 ; în 1969, cifrele care indică „volumul" sînt din nou altele — mai mari decît cu un an înainte. Concret, trustul și-a propus să vîndă în 1969 mărfuri în valoare de 181 milioane lei. întrebarea la care ne propunem să răspundem ar fi următoarea : 181 milioane reprezintă puterea maximă de vînzare a trustului ?— Evident, ne-a asigurat tovarășul S. Pompan, directorul T.A.P.L. Planul e bine fundamentat.Si, totuși, ideea că trustul dispune de posibilități mai mari, că oferă mai puțin decît poate și decît i se cere ne stăruia în minte. Și iată de ce. Vizitasem chiar împreună cu directorul trustului unul dintre cele mai distinse și, am zice, extinse localuri din cîte există în județul Iași și în județele de prin împrejurimi : motelul „Bucium". Era ora mesei. Dar, la această' oră cînd mai toate unitățile similare cunosc animația de vîrf, la Bucium ne-a în- tîmpinat o sală pustie. Noi doi — directorul și subsemnatul — am alcătuit toată clientela. Am remarcat :— Se „lnvîrtește" cam în gol...— Da, așa este ! a căzut de acord , gazda. Deși au fost investite în el cîteva milioane, lucrează cu pierderi...— Planificate ?— O, nu ! întîmplătoare....Ideea aceea că „cifra de plan" (cu toate că o fi fundamentată) nu exprimă posibilitățile reale de desfacere ale trustului nu ne-a părăsit nici cînd am vizitat „Casa vînătorilor". Aici ? Ca la Bucium : un local de toată frumusețea care stă tot timpul gol.în alte cîteva localuri ne-au întîmpinat aspecte mai mult sau mai puțin similare. Ne-am întrebat din nou : de vreme ce atitea 
spatii comerciale oferă i- 
manini asemănătoare celor 
înfătisa.te mai sus. cum 
poate oare sa exprime vo
lumul mărfurilor propuse a. 
se desface... posibilitățile 
reale de desfacere ?Cineva s-ar putea întreba : în definitiv, ce vină poartă trustul că „Buciumul". „Casa vînătorilor" sînt localuri care stau mai mult goale ? N-au clienți, și pace bună ! Doar clientul nu poate Ei obligat să intre în restaurant.Așa că. știind de care picior șchioapătă localurile acelea goale, trustul le așează în spinare — „avînd firește. în vedere și experiența valoroasă a anilor trecuți" — o încărcătură u-

șurică, numai bună de purtat în galop.Revenim la baza desfacerii : clientela. De ce, deci, n-au clienți unele localuri din Iași ? Răspundem prin- tr-o altă întrebare : cum arată un local, să zicem cu desfacere rapidă, căutat de consumatori ? Practica a demonstrat fără echivoc că un asemenea local trebuie să se remarce prin personalitate. Fără această condiție nu se poate. Nu trebuie să-și imagineze cineva că un asemenea local, cu personalitate, ar fi din cale afară de „pompos" sau că ar oferi ce nu se află pe pămînt. Nu. Un local (și nu

pastrama și celelalte produse de carmangerie deosebite — localuri anonime, blazate și absente expun în galantare scrumbii sărate și conserve... întru ademenirea clienților !Am vizitat și alte localuri din Iași. Foarte multe oferă în aceeași zi cel puțin trei-patru feluri de to- cătură : chiftele prăjite (de „ieri sau alaltăieri", niciodată proaspete), mititei, sarmale, perișoare... De ce această sărăcie de inspirație culinară, cînd bucătăria românească are — cunoscute — nu mai puțin de vreo 2 000 de sortimente ? Am ajuns la cauze : și

PERSONAJE
SIMANDICOASE
DIN BUCĂTĂRIA
ALIMENTAȚIEI
PUBLICE

PicanteriiSpicuim cîteva expresii cule
se din depozițiile unor martori, 
la tribunal: „L-au atras în- 
tr-un gang și l-au maltratat 
măr" ; „Nu m-am apretat nici
odată la lucruri rele" ; „O mină 
necunoscută a tăiat cu mina lui proprie..."; „Cum a pus mina 
pe fir. s-a electrificat"; „îl 
batea pe bietul măgar și l-am 
întrebat: de ce dai în 
sul ?" ; „Și l-a jignit cu 
neprincipiale...".

Dovadă că hîrtia rabdă

dîn- 
vorbe

totul.

Circulație»Echipe auto, alcătuite din ofițeri de miliție, au organizat recent o acțiune pe șoselele din județele Argeș, Arad. Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Timiș și Vîlcea, cu participarea unor lucrători din Inspectoratul auto republican si echipelor de șoferi voluntari. în timpul acțiunii, numeroși conducători auto și pietoni au fost atenționați asupra modului greșit cum circulau și a pericolului Ia care se expuneau ; peste 3 000 comitînd abateri ce periclitau siguranța traficului, au fost a- mendați. Principalele abateri de la regulile de circulație : defecțiunile tehnice ; transportarea neregulamentară a persoa- ' nelor în autocamioane ; viteza excesivă ; neacordarea priorităților și efectuarea incorectă a depășirilor. Asemenea acțiuni de control continuă.
cu 
„Scînteii

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților 
•;«

de

CONSISTENT

SAVUROS

accesibil putem avea supă caldă 
hrănitoare, aromată și gustoasă, 
pregătită în cîteva minute. E un 
avantaj pentru gospodine.

produse mult folosite în alimen
tația zilnică, în excursii etc. Ele 
au la bază proteine de origine a- 
nimală sau vegetală. La un preț

Fotografia alăturată sugerează 
doar în parte despre ce este vor
ba. Plicurile cu supe concentrate 
— „Supco" Valea Roșie — sînt 
căutate în magazine. Gospodine
le le folosesc adesea, deoarece le 
scutesc de efortul de a cumpăra 
și pregăti diferitele componente 
necesare.

Imaginile de pe plicuri, în cu
lori vii, atrăgătoare indică sorti
mentul și sugerează materia pri
mă folosită. Supele concentrate 
reprezintă o grupă importantă de

numai unul) cu personalitate se găsește chiar în Iași: „Bolta Rece". Ce oferă ? Simplu ca bună ziua : mîncăruri moldovenești și vinuri de prin părțile locului ! Dar „Buciumul" ce oferea (cînd l-am vizitat noi) ? Pentru edificare, publicăm aproape în întregime sortimentul „preparatelor culinare" pe care le-am zărit în vitrina frigorifică : 2 (două) scrumbii sărate; un calup de brînză ; ceva mai ascunse vederii — niște măsline ; pe urmă : salam, mititei... întrebăm pe organizatorii comerciali locali : cine speră ei că se abate din drum pentru aceste „tentații" ? (localul se află mult la marginea orașului...)„Casa vînătorilor" — local specializat în produse de vînătoare — credeți cumva că oferea măcar un singur sortiment de specialitate ? Nu, nici vorbă- Tot măsline... Localuri mari, „speciale", în care au fost investite (pentru construcție, dotatie) milioane de lei, oferă cam același lucru ca orice băcănie, ca orice bufetel (să ni se ierte diminutivul !)Aceste exemple ne-au îndemnat să credem în continuare că puterea de desfacere a localurilor ieșene este alta, că puterea lor e mult mai mare pentru că, practic, ele încă n-au ajuns în stadiul de a „obliga" clienții să le pășească pragul.Referindu-ne la posibilitățile de cîștig ale unui local, am adus înadins pe planul I preparatele culinare. Iată explicația. Un trust de alimentație publică „încasează" (e vorba aici de adaosul comercial) pentru băutura vîndută doar 2—5 la sută, pe cînd la preparatele culinare proprii a- daosul crește mult, pînă la 85 la sută ! Deci, aici, la a- cest capitol ar trebui insistat, după cum susțin înșiși comercianții practicieni. Dar la Iași, adică tocmai în inima Moldovei, cu renumita ei artă culinară, unde ar trebui să găsești în tot locul măcar renumita tochitură, chișca,

în cazul primelor localuri— prost aprovizionate — ca și în al celor aprovizionate mai bine, dar șablon, avem de-a face cu comoditatea dusă la extrem a factorilor responsabili, cu o nejustificată antipatie față de spiritul comercial. Iată, de pildă, de ce este comod să oferi produsele amintite, în cazul scrumbiilor sărate și al celorlalte „delicatese", aprovizionarea localului o face întreprinderea comercială de produse alimentare. Deci, în această privință, „specialiștii" locali n-au nici o bătaie de cap. Dar pentru a fi scoase pe bandă acele chiftele etc.— ce fac de obicei „responsabilii" ? Se aprovizionează prin I.I.C. (întreprinderea de industrializare a cărnii). Apoi toacă o bucată mare de carne și dintr-un foc au și ieșit 4 feluri. Uneori, pe două zile ! Planul la capitolul prepa-, rate culinare se realizează totuși. Ați citit bine : se realizează Cum așa ? înseamnă oare că localnicii, turiștii „poftesc" chiftele înghețate de la frigider ? Nu ! Planul e atît de mititel încît să nu vrei și tot îl dovedești.. Cît încasează pe mîncare T.A.P.L.-ul ? 22 la sută din totalul încasărilor. E și așa puțin, dar în acest total mai intră și dulciurile din cofetării, alte produse care n-au legătură cu bucătăria. Practic, cei 22 la sută sînt vreo... 10 ! Restul volumului desfacerii, prevăzut în plan, se realizează sigur din vînzarea băuturilor.Neîndoios că proporțiile ar putea fi cu totul altele chiar dacă ne-am referi și numai la deverul localurilor de cartier. Unele din ele. chiar modeste, pot fi preferate, pot atrage. Dar... intră omul la „Valea Cucului" din Iași sau la „Argeș", sau la „Bistrița" ? Dezordinea, proasta aprovizionare, lipsa de gospodărire și-au dat cu toate parcă mina în a- ceste localuri (și nu numai în ele).Iată cum. în ciuda evidentei, a avantajului real se patinează, si

de ani în șir, pe ptr- tiile șablonului, ale imobilismului comercial — aceste „personaje simandicoase" ale alimentației publice.Cu cele spuse nu am dat, totuși, răspuns la întrebarea pusă : de ce se înain
tează în direcția diversifi
cării atît de agale ? Doar, vorba ceea, pentru aceasta nu-și asumă nimeni nici o răspundere ; în acest sens sînt date indicații precise (indicațiile pornind, firește, de la necesitatea creșterii vînzărilor). Pentru că una e să aprovizionezi de la a- ceeași magazie 21 de bufete tip, cum are lașul, 15 restaurante șablon etc. si cu totul altceva ar cere o rețea DIVERSIFICATA. O asemenea rețea trebuie să fie alcătuită din unități cu profile diferite. în materie de aprovizionare, bodega are pretențiile ei, patiseria, birtul, cafeneaua, localul zahana, lacto-barul, barul, expresul, simigeria, pensiunea., (am măi putea înșirui încă multe alte profile) au, firește, cerințe specifice. Fiecare unitate răspunde precis unei cereri de consum, unei categorii de clienți. Asemenea localuri dau beneficii mari, e drept, (tot practica a dovedit-o), dar dau și organizatorilor oarecare bătaie de cap. E nevoie de alergătură pentru marfă, e nevoie de pricepere și muncă efectivă în prepararea mincărurilor. Din comoditate însă, dorind să nu „se complice lucrurile", se menține supremația bodegilor (măcar de ar corespunde șî. ele acestei denumiri !) care sînt aprovizionate azi ca și ieri, ca acum doi și 10—15 ani în urmă, cu măsline și brînză de la a- ceeași săracă magazie.Directorii T.A.P.L.-Iași (trustul are doi : unul coordonator și unul comercial) susțin totuși că s-ar fi trecut la diversificare. Iată lucrarea începută (spicuim din ultima informare pe care trustul a înaintat-o Direcției comerciale județene, care, la rîndul ei, o va înainta ministerului) : „Ti-nînd seama de indicațiile M.C I. date prin circulara nr. 192 din ..,. și a pre-, vederilor H. C. M. nr. ... și luîndu-se în discuție în comitetul de direcție, avînd la bază experiența anilor trecuți și a posibilităților de dotare"...E verificat de practică faptul că diversificarea a- sigură beneficii, mărirea considerabilă a volumului de desfacere. Dar comercianții „teapeleului", în loc să procedeze negustorește „ținînd cont de necesitățile încasărilor și de preferințele publicului", să diversifice (trebuia de mult diversificată) rețeaua, s-o a- dapteze lașului, cerințelor locale, deschid în plus o circiumă și , întocmesc acea Informare-mos- tră a „ruperii de realități", a escamotării lor.Spre mărirea volumului de desfacere a mărfurilor sînt căi mai multe. Aprovizionarea directă, de pildă. Multi ani de zile directorii din alimentația publică și șefii de unități criticați că mențin șablonul culinar și al rețelei comerciale, criticau, la rîndu-le, instrucțiunile pe atunci în vigoare, opreliștile de la aprovizionarea directă. M.C.I. a <faf. mină liberă comercianț, /t T.A.P.L. etc., a aprobat-a- provizionarea directă — tocmai pentru a le stimula inițiativă, pentru a le înlesni munca. Se aprovizionează direct de la producători T.A.P.L. din Iași? Da. Cum, cît ? în proporție de... 2,5 la sută 1 Din care : 1 la sută reprezintă... sortimentul înghețată ; 0,4 la sută... E clar, ieșenii nu folosesc cum se cuvine nici această pîrghie a creșterii volumului desfacerii. Un responsabil (cel de la „Moldova") mi-a spus direct: „Am fost odată după niște găini prin satele vecine. Nu m-oi mai duce cît oi trăi. S-a zdruncinat totul în mine pe dealurile celea"...Fără comentarii !

Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)1969 vor intra în funcțiune o fabrică cărămidă și o fabrică de mobilă, o secție de cahle teracotă, o hală de împletituri din răchită pentru export etc. Cu ajutorul comisiilor permanente, consiliul popular județean întreprinde în prezent studii pentru diversificarea economiei. Propunerile deputâților s-au materializat în măsuri concrete care vizează dezvoltarea unor ramuri noi industriale, menite să valorifice exploatarea zăcămintelor de marmură de la Valea Fratelui, deschiderea unei noi guri de mină pentru extracția de lignit, valorificarea tufului vulcanic pentru obținerea unor o- b.iecte de uz casnic etc. în cadrul angajamentului luat în răspunsul la chemarea la întrecere a Consiliului popular județean Galați, în numai două luni am realizat aproape 6 milioane lei economii din totalul de 25 milioane cît ne-am propus să obținem prin muncă patriotică. Sub impulsul muncii patriotice, reconsiderăm în prezent planul nostru de lucrări gospodărești edilitare.
— Care sînt direcțiile principale de 

activitate ale consiliului popular 
pentru dezvoltarea economico-socială 
multilaterală și armonioasă a jude
țului ?, ne-am adresat în continuare 
tovarășului Teodor Coman, președintele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Tulcea.— Experiența ne-a dezvăluit posibilitățile largi de care dispune consiliul popular județean, în cadrul autonomiei locale, pentru dezvoltarea complexă a județului. Ne-am fixat ca principală sarcină valorificarea bogățiilor naturale existente pe teritoriul în care gospodărim, considc- rînd că aceasta este premisa principală pentru folosirea creatoare a capacității și inițiativei oamenilor muncii pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților urbane și rurale din județul nostru.în această direcție converg și e- forturile pe care le depune noul con

siliu popular județean. în proiectele de plan supuse primelor sesiuni sînt schițate acțiuni de mare amploare menite să continue o experiență care ne-a adus rezultate bune. Printre altele, ne-am propus să valorificăm mai larg piatră de granit — o mare bogăție a județului. întreprinderile de granit de la Greci și Macin vor produce în anul de față 22 600 tone piatră, față de 4 000 tone cît s-a produs anul trecut. Valorificarea stufului și papurei, o altă bogăție a județului, constituie obiectul unei largi preocupări, îndeosebi la întreprinderile industriei și cooperației meșteșugărești locale din Tulcea, unde sortimentul de articole produse a fost

mite colective ale consiliului popular județean In comune și municipii, pentru a acorda asistenta necesară, în vederea recrutării unor cadre capabile și competente pentru aparatul consiliilor populare, la elaborarea planurilor comune de acțiune cu comitetele de cetățeni din circumscripțiile electorale. Acțiunile obștești vor fi inițiate de depu- tați numai după o dezbatere prealabilă a măsurilor propuse în a- dunări pe circumscripții și după stabilirea precisă a atribuțiilor consiliului popular și a aportului pe care cetățenii îl vor aduce la fiecare lucrare sau acțiune gospodărească. Procedînd astfel, vom asigura pre

țui de răspundere în îndeplinirea atribuțiilor privind conducerea vieții economice și social-culturale locale. Constituirea' noilor consilii populare pe baza noii legi administrative are valabilitatea unui salt calitativ deosebit de important. S-a schimbat însuși modul de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii de stat, ceea ce impune un nou stil de muncă, noi metode eficiente, capabile să asigure realizarea sarcinilor la un nivel superior.Pornim acum la treabă cu străduința de a imprima, de la bun început, consiliului popular municipal un stil de muncă colectivă. Preocu-

lărgit treptat în cursul anului trecut, ajungînd în prezent la 12. De menționat că industria locală din Tulcea a extins, cu rezultate încurajatoare. munca la domiciliu, atră- gînd în producție un mare număr de femei gospodine. Este o experiență pe care o vom continua.Rezerve mari de valorificare a potențialului economic din județ oferă agricultura. Multe din propunerile formulate de alegătorii de la sate în cursul campaniei electorale vizează folosirea gospodărească a unor mari rezerve de producție. Consiliul popular județean și-a înscris în prima filă a agendei sale de lucru necesitatea mobilizării forțelor materiale și umane pentru continuarea unor lucrări menite să redea agriculturii mari suprafețe de pămînt astăzi practic nefolosite. Ne-am pro- pus, de asemenea, să permanentizăm metoda folosită anul trecut de a tri

misele creșterii competentei și vom stimula operativitatea consiliilor populare și a deputâților.
— Se spune că primul pas este în

totdeauna hotărîtor. Ce consemnează 
primele file din agenda dv. de lucru?, 
l-am întrebat pe tovarășul Vasile Rus, președintele Consiliului popu
lar municipal Tg. Mureș.— Primul pas este, Intr-adevăr, hotărîtor acum, la începutul noii legislaturi, și pentru consiliul nostru municipal. în ce privește consiliul nostru popular, trebuie să relev că Iui îi revine sarcina de a conduce treburile obștești pe raza unui municipiu cu o viață economică și socială complexă și o populație în continuă creștere. De aici derivă și necesitatea unei îmbunătățiri a întregii noastre activități, perfecționării metodelor de muncă, întăririi spiritu-

pările noastre au în prezent drept scop repartizarea strictă a atribuțiilor ce revin fiecărui membru al comitetului executiv, tuturor șefilor de serviciu și colaboratorilor consiliului popular. în această muncă de organizare am repartizat în mod uniform sarcinile planului nostru de activitate, cu termene precise de executare. Se știe, însă, că elaborarea u- nor noi forme de organizare nu reprezintă un scop in sine și nu asigură prin ele însele succesul. Hotărîtoare rămîne activitatea consiliului popular pe care o vom desfășura în viitor.Un cîmp larg de activitate se deschide consiliului popular pe tărîmul economiei orașului, unde competenta specialiștilor noștri va fi îndreptată în mod deosebit spre perfecționarea și modernizarea producției. în sesiunile noastre ne-am propus să studiem și să luăm măsurile adecvate

pentru a impulsiona progresul multilateral al industriei locale.în activitatea obștească pe tărîm edilitar, consiliul popular va acorda o mare atenție întăririi legăturilor dintre deputati și comitetele de cetățeni. Trebuie să ajungem la un stadiu superior de muncă și prin permanentizarea dezbaterilor curente ale planului nostru edilitar în adunările cu cetățenii. Am și întreprins unele măsuri pentru activizarea comitetelor de cetățeni, asociațiilor de locatari, comisiilor de sprijin a autorităților tutelare etc. Sporirea răspunderii și competenței organelor de stat în rezolvarea sarcinilor desăvîrșirii construcției socialiste impune o conlucrare strînsă și permanentă a deputâților cu cetățenii. In aceasta văd și chezășia succesului activității consiliului nostru popular municipal.
— Cu ce îșî începe activitatea con

siliul popular sau, mai precis, prin 
ce o continuă ? Care este în prezent 
preocuparea lui de frunte ?, l-am 
întrebat pe tovarășul Petre Ocru- țan, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular comunal 
Surduc, județul Sălaj— Surduc este una din cele mai mari comune din județul nostru, cu- prinzînd șase sate, cu o populație de peste 6 000 de locuitori. E o comună care sintetizează marile transformări petrecute în satul românesc în anii socialismului — dovadă numeroasele case noi. căminele culturale, magazinele, școlile nou construite. As vrea să subliniez că, în adunările e- lectorale care au avut loc la noi. s-au formulat multe propuneri privind dezvoltarea gospodăriei comunale și edilitare, toate făcute din dorința fermă a locuitorilor de a continua șirul acestor realizări, de a ridica satele la un nivel mai înalt de civilizație si progres. Zootehnia este principala noastră sursă de venituri. Ca urmare a propunerilor formulate de cooperatori, consiliul popular comunal și-a înscris ca obiectiv în planul său de lucru să sprijine con

ducerea cooperativei agricole de producție în asigurarea bazei furajere și rezolvarea altor probleme legate de creșterea producției agricole. De altfel, planul nostru se fundamentează pe aportul cooperativei a- gricole. căci ea constituie nucleul in jurul căruia gravitează progresul comunei noastre, atît în producție cit și în viata noastră de toate zilele. 'Consiliul popular are sarcini multiple. Acum se pune problema organizării și înfăptuirii lor. Un lucru ne este clar de la bun început. Toate sarcinile ce ne revin trebuie înfăptuite operativ, fără tărăgănare sau amînare. Conștiința oamenilor a crescut, a sporit totodată exigența lor față de deputați și consiliul popular. în adunările electorale, a- ceastă exigentă s-a manifestat puternic ; criticile și observațiile cetățenilor ne-au atras atenția asupra laturilor negative ale activității noastre și au impulsionat spiritul de răspundere al deputâților. Printre altele, cetățenii au cerut ca fiecare deputat să-și elaboreze un plan de activitate și să informeze pe cetățenii din circumscripția electorală a- supra modului cum se înfăptuiește.Conlucrarea cu cetățenii din comună. permanent, la fiecare acțiune care privește dezvoltarea economică- socială a satelor, va fi metoda noastră principală de muncă.
Desigur, răspunsurile fiecăruia din

tre participanta la discuție au fost 
mult mai ample, au cuprins mult 
mai multe date, mult mai multe 
obiective, pe care, împreună cu cetă
țenii, le au de îndeplinit consiliile 
populare. Am desprins doar unele 
aspecte, reținind cu satisfacție faptul 
că îhcă de acum, de la început de 
drum, există o imagine destul de 
precis conturată a principalelor 
obiective a căror înfăptuire va duce 
la dezvoltarea armonioasă a localită
ților, că acestea se cunosc concret, 
în detaliu — condiție primordială a 
exercitării cu operativitate și competență a atribuțiilor consiliilor popu
lare.
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CHEMAREA
. către toate si animale

9

a ani rarea
de sub jugul fascist

Tn chemare, după ce se subliniază însemnătatea istorică a insurecției armate din 1944 și se prezintă un amplu tablou al transformărilor înnoitoare petrecute în țara noastră în ultimii 25 de ani, se spune: Exprimînd gîndurile, sentimentele și adeziunea totală a eroicei noastre clase muncitoare, ale tuturor sala- riaților, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România iși însușește pe deplin conținutul Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri cu privire la aniversarea a 25 de ani de la eliberarea României de sub jugul fascist și a- dresează o înflăcărată chemare sindicatelor din întreprinderi și instituții, consiliilor orășenești, municipale și județene, comitetelor uniunilor sindicatelor, tuturor membrilor organizațiilor sindicale, să întîmpine această măreață sărbătoare cu noi realizări în toate domeniile, aducînd contribuția lor creatoare la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, să muncească cu perseverență și entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1969 — anul hotărîtor al actualului cincinal.Valorificînd cu pri.cepere experiența dobîndită . în întrecerea socialistă, comitetele sindicatelor sint chemate să desfășoare o muncă susținută pentru înfăptuirea în fiecare unitate a obiectivelor înscrise în întrecerea dintre comitetele județene de partid. în organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste, organele și organizațiile sindicale să concentreze eforturile și enerva creatoare a muncitorilor, ingi- i,,J?ilor și tehnicienilor spre sarcinile caracteristice fiecărei întreprinderi din industrie, construcții și transporturi. acordînd cea mai mare atenție folosirii cît mai depline a capacităților de producție, creșterii indicilor intensivi și ex-- tensivi ai mașinilor, agregatelor și instalațiilor, utilizării eficiente și cît mai raționale a timpului de lucru și a forței de muncă în scopul sporirii continue a productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor. realizării la timp a volumului de investiții, recuperării rămînerilor în urmă în linele întreprinderi și șantiere, atingerii parametrilor proiectați, ridicării rentabilității fiecărei unități și produs în parte.Comitetele sindicatelor din întreprinderile agricole de stat și de mecanizare a agriculturii sînt chemate să mobilizeze muncitorii, mecanizatorii, inginerii, tehnicienii, toți lucrătorii din agricultură pentru realizarea Ia timp și în'cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, în vederea obținerii unor recolte bogate la producția vegetală, pentru realizarea unei productivități cît mai înalte în sectorul zootehnic, asigurînd aprovizionarea industriei cu materii prime și
CONSTRUCȚII

SUCEVENE
In acest an, la Suceava va începe 

construcția noului cartier de locuințe 
Zamca. Cu cele 5 000 de apartamente 
ale sale, noul cartier va întregi an
samblurile construite pe marile artere 
Ana Ipătescu, Mihai Viteaza, Tudor 
Vladimirescu, care adăpostesc 70 la 
sută din populația actuală a Sucevei. 
Vechea capitală a Moldovei nu este 
insă singura așezare din județul Su
ceava care cunoaște un profund pro
ces de modernizare. La Cîmpulung, 
de pildă, a început construcția unui 
hotel turistic, a unei policlinici, unei 
case de cultură și a numeroase aparta
mente. Prin noile investiții prevăzute, 
orașul stațiune — Vatra Dornei va dis
pune de condiții deosebite de cazare Si tratament. Modificări urbanistice 
substanțiale vor transforma și orașele 
Fălticeni, Rădăuți și Cura Humorului 

(Agerpres)

fără furaje

Genera
țiile unui 

sat 
nâsâudean

(Urmare din pag. I)

crare de diplomă, autorul ei, Valentin Gorgânyi, originar din Nimi- 
gea, era încă student. Inginerul agro
nom de azi al C.A.P.-ului (să remar
căm, un nou intelectual al satului 
și încă dintre cei mai utili !) se stră
duiește să contribuie la mărirea for
ței economice a cooperativei; la 
sporirea cantității de fructe, legume, 
carne, lapte pe care ea o contrac
tează cu statul; la modificarea in ritm cît mai accelerat a propriilor 
constatări făcute cu cîțiva ani în 
urmă, Științei agronomului i se adau
gă numărul mereu sporit de cai pu
tere ai întreprinderii pentru meca
nizarea agriculturii-Sieu Odorhei.

Există în vechea monografie — 
pierzîndu-se în mijlocul unui para
graf — o frază revelatoare: „Atît 
porumbul. cît și griul și celelalte 
cereale se seamănă cu mina, ne- 
fiind pînă acum în sat nici un fel 
de mașină de semănat". Notăm a- 
nume procentul mecanizării de azi 
la semănat: 90. Studiul inginerului 
agronom indică de altfel procentul 
operațiilor mecanizate la toate 
principalele culturi. Procentul este 
relativ ridicat pentru un sat de deal 
ca Mo codul.

Tabloul forței economice întocmit 
de tînărul inginer, tablou al prove
nienței veniturilor și al repartizării 
lor. este de natură să-ți ofere funda
mentul modificărilor substanțiale ale 
vieții oamenilor. Cooperativizarea a- 
ariculturii a propulsat și aici oame
nii pe orbita unei noi condiții mate
riale. sociale și culturale. Si tot în a- 
cest tablou afli originea mutațiilor 
impresionante ale conștiinței țără
nești. cristalizate de secole. Studiul 
deschide noi perspective unui alt tip 
de monografie, monografia vieții so
ciale a Mocodului. (Un asemenea stu
diu — într-o formă destul de reușită— a și fost alcătuit de profesorii sa
tului. în frunte cu neobositul Vă- sieș Alexa, directorul școlii).

„în partea de vest a satului, spre 
Piatra, e vatra săracilor, înșiruiți 
de-a lungul drumului ce leagă Clu
jul cu Năsăudul" — spune monogra
fia anului 1938- Astăzi nu mai există 
o vatră a. săracilor. Contrastele sînt 
de domeniul trecutului, nici chiar o 
diferență mai mică nu mai c per
ceptibilă între o parte și alta a sa
tului, în locul acelei vetre, în locul 
vechiului sat., alături de cele 236 case 

' ale anului 1938, case „construite din 
bîrne (căptușite cu lut — n.n.) și a- 
coperite cu draniță sau șindrilă", mo
ndenii au ridicat 115 case noi — din 
piatră și cărămidă, învelite cu tablă, 
țiglă sau azbociment. Sînt case mari 
cu 2—3 încăperi, un. fel de vile, multe 
cu un început de etajare (case „cu 
rînduri"), la care — alături de tra
diționalele garduri de nuiele — gri- 
laiurile dantelate de fier au devenit 
o „modă gospodărească".

„Pentru iluminatul în casă se întrebuințau luminările de seu, pe care 
în multe gospodării le făceau femeile. 
Acum se folosește lampa cu petrol"
— nota, ca pe un factor de progres, 
monografia din 1938- Anul 1962 a 
adus electrificarea satului si o dată cu 
ea și radioficarea. în sat și-au făcut 
demult apariția — depășind numărul televizoarelor — mașini de cusut, mașini de spălat, frigidere, aspira
toare, pick-up-uri — semn că femei
le au un cuvînt de spus în domeniul... 
investițiilor casnice. De altfel, mă 
gîndesc că poate nu e deloc străin de 
ușurarea progresivă a muncii femei
lor, ușurare realizată prin aparatura 
electrică, faptul că longevitatea lor a 
crescut cu mult, egalînd pe cea a 
bărbatului.

Monografia din 1938 nu conține nici 
măcar punctele de pornire ale mul
tora din realitățile de azi ale satului; 
și nu e vina ei. „Realitățile acestea, 
realități ce vorbesc convingător des
pre creșterea nivelului de trai al 
cooperatorilor, sînt rodul anilor din 
urmă" — ține să sublinieze Ilie Hontilă, președintele C.A.P. „6 Mar
tie".

Se mănîncă mai bine. Aproa
pe că nu există gospodărie care 
să nu aibă grădină de zarzavat, li
vadă, vacă, oi, porc. Iar volumul 
mărfurilor vîndute de „Magazinul 
mixt" este in creștere. Valoarea lor a variat de la 560 000 lei în 1964. la 
830 000 în 1968. Nu știu la cîți me
seriași dădea de lucru satul anului 
1938. Sint sigură însă că nu la 15 zi
dari, 12 dulgheri, 4 mecanici, 5 croitori, unui cizmar și unui frizer. Si 
mai ales nici unei-., coafeze — așa cum se întîmplă azi.

Copiii de vîrstă școlară pășesc în 
fiecare dimineață pe porțile Scolii 
generale de 8 ani, clădire mare, 
nouă, etajată (cu 6 săli de clasă, 
cancelarie, bibliotecă, sală pentru 
muzeu si laborator, cabinet geogra
fic I) terminată în anul electrifică
rii. De la școala din Mocod pînă 
la liceul din Nimigea — liceu la 
care lecțiile se pot face si cu aju
torul unui aparat de proiecție, sau 
magnetofon — sînt numai 2 km. De la liceul din Nimigea pînă la Uni
versitatea din Cluj este un drum 
ceva mai luna. Mocodenii, care în 
anii socialismului au dat tării zeci 
de intelectuali. îl parcurg destul de 
lesne.

Prin capitolele noi care îi alcă
tuiesc monografia, Mocodul se con
figurează din ce în ce mai clar ca 
un sat aflat pe drumul unei conti
nue înfloriri.

— Oamenii de pe aici au fost 
vrednici de cînd îi știu — tine să 
sublinieze Ilie Hontilă, președintele 
cooperativei. Dar. de cînd lucrează 
in colectiv, parcă îs alții. Fiindcă 
munca lor e prețuită cum se cuvi
ne. fiindcă vorba lor e luată în 
seamă în hotărîrile obștei ; sînt toți 
ca degetele de la o mină si se stră
duiesc să-și facă viata mai îmbel
șugată. satul mai frumos.

Ca într-o scoarță de pănură, su
perba scoarță ne care am văzut-o 
demult — prima întîlnire cu ima
ginea Mocodului tradițional — des
tinele acestor oameni se împletesc 
azi cu destinele satului lor, ale tu
turor satelor din tară, ridicate în 
ultimul sfert de veac pe treapta 
civilizației socialiste, a progresului si a bunăstării.

Zilele acestea, mai multe colective de specialiști de la direcțiile agricole și uniunile cooperatiste județene au analizat ce stocuri de furaje există în cooperativele agricole în raport cu cerințele de hrană ale animalelor. Analiza a fost determinată de faptul că, în această perioadă, unele unități nu au furaje corespunzătoare numărului de animale. Ca și în alți ani însă se discută situații care, în vară și toamnă, puteau fi anticipate precis, pe bază de calcule. Atunci și posibilitățile de soluționare erau incomparabil mai mari. Fapt este că acum, la sfîrșit de martie 1969. direcțiile agricole și uniunile cooperatiste județene, la indicația forurilor lor superioare — Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție — completează de zor formulare privind suprafețele cultivate cu principalele plante ducția medie și totală trecut, cantitățile de ținute pentru animale.raje și necesarul ptnă la noua recoltă etc. Rubricile consemnează, în multe cazuri nu excedent, ci deficit de nutrețuri. Această situație nu este o noutate ; ea se perpetuează de multi ani. S-ar putea spune că în 1968 seceta a influențat negativ producția de furaje. Dar nu trebuie uitat că și in condițiile anului trecut, numeroase unități agricole socialiste au obținut furaje îndestulătoare, iar unele, prin aplicarea măsurilor agrotehnice adecvate si însămînțarea culturilor succesive au reușit chiar să creeze rezerve de nutrețuri însilozate. Este un exemplu care atestă cît de mult valorează inițiativele în adaptared măsurilor agrozootehnice la condițiile oferite de natură. Partea proastă este că unele cooperative agricole au neglijat acest lucru. Ba mai mult, animalele au fost trimise la pășunat chiar și pe lucernierele de pe care trebuia să se obțină fin necesar în perioada de iarnă. Deci, avem de-a face cu gospodari și gospodari.Problema are însă aspecte mai profunde. Tn multe unități nu există o corelare a planurilor de creștere a efectivelor de animale, cu producția de furaje. Or, fără mărirea producției la toate plantele de nutreț; oe baza îmbunătățirii structurii culturilor amplasarea lor judicioasă, fertilizarea terenurilor nu se poate concepe asigurarea bazei furajere la nivelul cerințelor crescînde.Baza furajeră necorespunzătoare, neajunsurile în asistenta zooveteri- nară. la care se adaugă dezinteresul manifestat de unele consilii de conducere din cooperativele agricole față de sectorul zootehnic, au făcut ca în unele județe producția animalieră să fie necorespunzătoare. în ansamblu. cooperativele agricole au obținut o producție medie de lapte pe vacă cu 22 I mai redusă față de perioada corespunzătoare din anul trecut.Mari neajunsuri sînt provocate de faptul că balanța furajeră nu corespunde realifătii. „Avem în județul Teleorman unele cooperative care de pe acum țin animalele cu furaje de împrumut, ne spune tov. Jean Sardu, directorul adjunct al direcției agricole. Cauze sînt multiple. între care principala o constituie producția mică la hectar. Intre altele, sîntem deficitari cu semințele. Nu avem ce semăna pe 5 000 ha prevăzute pentru lucernă și borceag. Cooperativele agricole au predat 43 tone să- mintă de lucernă la „Agrosem“-Ale- xandria. dar din această cantitate au primit înapoi numai 10 tone". Semințele nu sînt asigurate nici în alte județe din cauza neglijării loturilor

prevede o creștere importantă a e- fectivelor de animale în acest an. Ce se poate spune după aproape trei luni ? Din documentele ce ne-au fost puse la dispoziție la direcția agricolă județeană, a reieșit o situație cel puțin ciudată : în loc de creșteri se constată scăderi ale efectivelor de vaci și juninci. De ce ?— Este un fenomen neașteptat — ne spune nedumerit medicul veterinar Ilie Lupu, de la direcția a- gricolă. Deși în județul nostru nu s-au semnalat boli contagioase, totuși mortalitatea si numărul de sacrificări fortuite au crescut. Cauzele sînt mai ales de ordin subiectiv. Dacă pe alocuri se invocă deficitul de nutrețuri, aceasta nu poate sta în picioare :• printr-o mai mare grijă gospodărească din partea consiliilor de conducere, a specialiștilor din unități, impasul putea fi trecut.Este adevărat că se poate ieși din Impas, dar pentru aceasta ar trebui ca sprijinul direcției agricole să se facă realmente simțit. Or, pînă în prezent s-a făcut prea puțin. In unele cooperative, cum este cea din Avrig. care are multe animale se înregistrează și cele mai mari pierderi. Dintr-un efectiv de 884 bovine de la 1 ianuarie au murit 24, iar alte 23 sînt la izolare. Din aproape 3 000 oi. au murit 164. Ce se poate spune despre o asemenea situație ? Sînt nenumărate erorile care s-au făcut în ultima perioadă, dovezi ale unui dezinteres alarmant fată de această importantă avere a cooperativei. Situația este explicabilă. O mare parte din ovine sînt măcinate de boli parazitare. Pierderile se da- toresc și faptului că pînă acum cîte- va săptămîni oile au stat afară. în ger, fiindcă saivanul principal nu a fost terminat.Una din problemele-cheie care scapă adesea atenției organelor agricole este calificarea îngrijitorilor, aplicarea măsurilor necesare pentru a le crea condiții cît mai bune de muncă. La cooperativa Loamneș, din același județ — Sibiu — din efectivul de 699 bovine existente la începutul anului. pînă la 10 martie „dispăruseră" 43 capete — 17 cazuri de'mortalitate și 26 „predări la IRIC“. în afară de aspectul sub' orice critică al 'grajdurilor care adăpostesc vacile și tineretul bovin, tov. Ilie Dordea, șeful brigăzii Loamneș ne spunea : „Cum vedeți, vițeii stau în noroi : n-avem paie pentru așternut fiindcă s-au risipit astă toamnă. Eu nu am nici o putere, Asta-i situația, n-avem ce face". Problema îngrijirii animalelor a fost discutată nu de muiț în adunarea generală a cooperatorilor. Pentru aceeași problemă au fost „în control" și numeroși tovarăși de la organele agricole județene. Practic nu s-a schimbat nimic. Din această cauză efectivele continuă să se „sub- țieze". Ce au de spus direcția agricolă. uniunea județeană a cooperativelor agricole Sibiu și comitetul județean de partid ?După cum se vede pierderile de animale, producțiile scăzute sînt determinate de cauze multiple, de neajunsurile în furajare, adăpostirea și îngrijirea animalelor și nu în ultimul rînd de deficiențele în acordarea a- sistenței zooveterinare. Este necesar ca problemele dezvoltării zootehniei în cooperativele agricole să fie analizate de către organele județene de partid si de stat și să se ia neîntîrziat măsuri operative, eficiente care să asigure creșterea rațională a animalelor mărirea producției.
C. BORDEIANU 
I. PITICU 
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semincere, a producțiilor scăzute și a suprafețelor insuficiente. Această problemă a fost nesocotită ani la rînd de către Consiliul Superior al Agriculturii, iar acum sîntem martorii situației de care am amintit pentru care direcția de specialitate din cadrul Consiliului ar trebui să răspundă.Intr-o serie de cooperative agricole situate în zona de deal și munte, îndeosebi în județele Maramureș. Hunedoara, Brașov, Suceava și altele, unde pajiștile au o mare pondere, asigurarea furajelor este condiționată în primul rînd de mărirea producției de iarbă la hectar. Dar lucrările de întreținere și mai ales de fertilizare și combatere a eroziunii se aplică sporadic. Este adevărat că, anul trecut, direcțiile de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului au executat lucrări pe pajiști în valoare de 40 milioane lei. Pentru anul în curs însă nu au mai
berării patriei, consiliile județene, municipale și orășenești, comitetele sindicatelor sînt chemate ca, în colaborare cu alte instituții și organizații de masă și obștești, să asigure toate condițiile desfășurării manifestărilor cultural-artistice, organizării de expoziții care să ilustreze dezvoltarea economico-socială și culturală a județelor, a expozițiilor bienale de artă plastică și artă populară a artiștilor amatori, a Concursului al IX-lea al formațiilor muzicale și coregrafice de amatori. Sindicatele, în colaborare cu organizațiile U.T.C. și organele locale ale Consiliului Național de Educație Fizică și Sport, să inițieze acțiuni de masă, să extindă excursiile la locurile istorice și muzee, la noile obiective social- economice etc.Intîmpinînd cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei în- tr-o atmosferă de puternică efervescență politică, economică și so- cial-culturală. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România iși exprimă convingerea deplină că toate organizațiile sindicale și conducerile acestora, toți membrii sindicatelor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — iși vor intensifica efor-

a populației cu produse agroali- mentare.Sindicatele din comerț, cooperație și din celelalte sectoare de deservire trebuie să dezvolte în conștiința tuturor lucrătorilor sentimentul înaltei îndatoriri față de obligațiile profesionale, atitudinea pătrunsă de solicitudine față nevoile oamenilor muncii și de rințele lor.In domeniul tnvățămîntului sănătății, sindicatele trebuie militeze pentru aolicarea cu consecvență a sarcinilor care le revin din Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a legii privind dezvoltarea învățămîntului, a Directivelor partidului privitoare la ocrotirea sănătății publice.Sindicatele din întreprinderi, instituții și din comune sînt chemate să intensifice munca politică și cultural-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Ele au datoria de a face larg cunoscută politica internă și externă a partidului și statului nostru, munca eroică a clasei muncitoare, a întregului popor pentru edificarea României socialiste.Luînd parte activă la organizarea de către organele locale de partid .turtle pentru îmbunătățirea calita- și de stat a acțiunilor dedicate ce- tivă .a muncii în toate sectoarele de Iei de-a XXV-a aniversări a eli-■ activitate.

de ce-ți să

Echipament tehnologic în execuție la Uzina de utilaj chimic din CapitalsFoto : Agerpres
(Urmare din pag. I)

— In răspunsul la chemarea la 
întrecere lansată de organizația de 
partid a municipiului București. Co
mitetul județean Dolj al P.C.R. s-a 
anaaiat că va asiaura punerea în 
funcțiune, cu 1—3 luni înainte de 
termenele planificate, a 12 obiective 
industriale. Ce unități urmează să 
intre în funcțiune în acest an si 
cum apreciati desfășurarea lucrului pe aceste șantiere ? Se vor respecta 
termenele stabilite ?

Semnificativ în această privință ni se pare cazul Fabricii de fermentat tutun Craiova. Acest obiectiv, asa cum am mai spus, trebuia să fie pus în funcțiune la sfîrsitul anului trecut. Dar atît beneficiarul, cit și constructorul — ambii subordonați Ministerului Industriei Alimentare — nu s-au pregătit serios oentru respectarea acestui termen. Pe lingă neasigurarea ritmică cu materiale a șantierului ne tot oar-

furajere, pro- obținută anul nutrețuri re- stocul de fu-
ANCHETA PRIVIND
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fost contractate cu DRIFOT asemenea acțiuni, deși acestea sînt singurele organe specializate pentru astfel de lucrări. Este de Consiliului Superior turii să soluționeze ____ ____ziere această problemă, cu atît mai mult cu cît sute de mii de de pajiști sînt degradate.Scăderea într-o serie se datorește îngrijire și tiva piu, nut, cele ... .. . . _______... _. igienă. în două luni au murit 205 porcine. La brigada lanca. apartinind de cooperativa Diosig I, situația a fost asemănătoare, iar rezultatul tot atît de păgubitor : 112 purcei pierduți.In multe cazuri pierderile generate de indolentă și proastă gospodărire se perpetuează pentru că cei vinovați nu sînt trași la răspundere, nu suportă ei pagubele produse. O situație precară întîlnim la cooperativa din Drăgești-Bijior unde în două luni au murit 9 bovine. „Trebuie să recunoaștem că nici una din aceste mortalități nu a fost cauzată de vreo boală — ne spune Popa Florian, președintele cooperativei. Slaba furajare și îngrijire, ca o consecință a lipsei unor oameni pricepuți și cu răspundere în muncă, constituie principala cauză a pierderilor. Paiele, cocenii și finul s-au risipit fără rost, fiind aruncate peste tor prin curte, deoarece pentru fostul președinte, Teodor Mangra, sectorul zootehnic era ca și inexistent. Pentru aceasta, adunarea generală l-a scos din funcție in luna februarie" De ce nu se recuperează însă și pagubele produse ?Faptul că în multe cooperative a- gricole creșterea animalelor nu s-a dezvoltat pe măsura posibilităților se datorește și lipsei de sprijin din partea organelor agricole. Multe acțiuni întreprinse au un caracter formal, nu sint urmate de măsuri eficiente. In județul Sibiu, spre exemplu, se

datoria al Agricul- fără întîr-hectareanimale agricoleefectivelor de de cooperative și condițiilor proaste de adăpostire. La coopera- Roit, județul Bihor, de exem- porcii au fost ținuți fără așter- in curenți de aer, lipsiți de mai elementare condiții de zoo-

iova, ca beneficiar, au si întocmit un grafic de execuție decalat cu 5 luni de zile. Beneficiarul nu a încheiat, pînă la începutul lunii martie, contracte pentru utilaje în valoare de aproape 800 000 lei. iar constructorul n-a asigurat materialele necesare execuției conform graficului întocmit. Asemenea situații există si Ia fabrica de produse lactate. fabrica de bere si alte obiective.

tru trimestrele I și II create condiții de lucru. Totuși, dacă ne referim la sarcinile oe datorită modificărilor proiectare, ca urmare rii gradului de confort, asigurate proiectele decît ca 50 la sută din planul aceea, ne revine obligația ... .... tinuare să perseverăm pentru urgentarea aprobării studiilor tehnico- economice si organizarea temeinică

întreg anul, survenite in diferentie- el nu are oentru cir- anual. De ca în con
a

respectarea termenelor de funcțiune trebuie să snun o ..traditie“ cu care nu mîndri. Cu toate eforta- ludetean

— Printre obiectivele orevăzute să intre în funcțiune se află noua u- nitate de îngrășăminte azotoase din cadrul Combinatului chimic Craiova. Fabrica de conser.ve Calafat, Fabrica de produse lactate Craiova, fabrica de transformatoare mari din cadrul uzinei „Electronutere" electrificarea liniei ferate De distanta Craiova—Turnu Severin. 1 954 de a- oartamente si un însemnat număr de obiective social-culturale. In legătură cu intrare în că avem ne outamrile deDuse de comitetul de Dartid. acțiunile întreorinse nu au reușit să soluționeze toate oro- blemele ivite oe oarcurs. De a- ceea la sfîrșitul anului 1968 au rămas neDuse în funcțiune unele o- biective si caoacităti de oroductie cum sînt : fabrica de acetat de vinii monomer si instalația de acid nicotinic de la Combinatul chimic Craiova, centrala telefonică automată cu 2 000 linii, fabrica de fermentat. tutun Craiova si altele. Cum de s-a ajuns la o astfel de situație ? Pentru fantul că nu întotdeauna titularii de ari iese ca. atunci cînd introduc în olan un ob’ectiv ditiile ootime de crârilor.
tantul căinvestiții se în-să asisure con- realizare a Iu

SUB SEMNUL ÎNDOIEL
șantierele noilor lo-a muncii cuinte.cursul anului, aici au fost schimbați mai multi șefi de șantier, conducerea ounctelor de lucru a fost încredințată unor cadre mai ou’.in oregătite orofesional. beneficiarul nu s-a chizitionarea tuturor văzute in proiect.O situație identică cazul hotelului turistic Craiova termen de ounere in funcțiune 30 iunie 1969 curg lucrările oe acest șantier ne dă convingerea că va ta data stabilită De altfel prinderea

De asemenea, îngrijit de a- utilaielor ore-există si in cu la Modul în care deniifi gata intre- 6 construcții ca executant, ș» O.-N.T. Carpați, filiala Cra-

Situația critică ce s-a creat șantierele la care ne-am referit impune o intervenție urgentă si activă din partea ministerelor titulare de investiții si a forurilor de resort ale constructorilor, prin luarea de măsuri hotărîte si eficiente pentru recuperarea în scurt timp a rămînerilor în urmă si asigurarea tuturor condițiilor pentru intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere. Ele trebuie să acorde un sprijin substanțial constructorilor în vederea realizării angajamentelor luate privind scurtarea duratei de execuție a investițiilor.In ce privește locuințele, constructorul — trustul local — are pen-

— Conducerea partidului a subliniat că realizarea la timp . si in 
cele mai bune condiții a investițiilor 
trebuie să devină o preocupare 
majoră, constantă, nu numai a ministerelor si întreprinderilor. ci si 
a organelor si organizațiilor de 
oartid. Ce îsi propune comitetul ju
dețean oentru redresarea situației 
existente ?Desigur, noi nu ne-am multu- nici pînă acum numai șămitconstatăm deficientele existente. Pe baza analizelor făcute, am întocmit

note de probleme tiv în parte si. în ____  __ _de organele locale, am luat _______pentru intensificarea lucrărilor De șantiere. Problemele care depășesc însă posibilitățile noastre de rezolvare au fost făcute cunoscute forurilor tutelare. Am avut discuții cu reprezentant! ai '____ _______ 1_. .. _.ministerelor de resort oentru soluționarea unor probleme esențiale de care depind accelerarea lui de execuție, realizarea la scadentele prevăzute a noilor obiective Si capacități de producție. Rămîne să stăruim în continuare Dentru solutionarea acestor probleme, convingerea că acțiunile ________conjugate cu preocupările ministerelor si ale altor organe centrale, vor determina impulsionarea asigurării documentațiilor utilajelor si instalațiilor necesare obiectivelor prevăzute în olanul de investiții.Concomitent cu aceasta, comitetul iudetean de oartid a stabilit măsuri în vederea intensificării controlului asuora activității șantierelor. sprijinirii într-o mai mare măsură a oraanizatiilor de Dartid din unitățile de construcții si beneficiare. Ele au o mare responsabilitate in îndeplinirea planului de investiții si. de aceea, vor trebui să acționeze eu hotărîre centru redresarea rapidă a situațiilor critice, să accentueze controlul si să analizeze sistematic mersul realizării lucrărilor. spre a oreciza noi măsuri pentru accelerarea ritmului de execuție pe șantiere. Un asemenea mod de a proceda se înscrie De linia indicațiilor date de conducerea oarti- dului și sîntem încredințați că va determina in scurt timp un reviriment în realizarea investițiilor acest an din iudetul nostru.

ne fiecare ceea ce a obiec- denins măsuri
beneficiarului si airitmu-

Avem noastre.
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de Nisfor TUICU 
corespondentul „Scînteii“
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MODA MOARE TlNĂRĂ
Helas! lunga agonie a romanului a luat sfîrșit și începînd încă de acum doi ani, premiile literare și-au întors fața surî- zătoare către scriitorii realiști. Teoreticieni, combatanți subțiri sau, pur și simplu, amatori de critică întorc timona și caută ceva nou în lungul lor repertoriu. Moda, care moare tî- nără, cum spunea un distins scriitor, a jucat încă o farsă literaturii. Universul lucrurilor, care au o viață a lor independentă de cea a oamenilor, fantasticul concret cu școala lui atît de zgomotoasă și cu pretenții la recunoașteri și glorie s-au stins într-un dulce amurg. Lumea dorește altceva, lumea nu mai cumpără, s-a săturat, vrea ceva omenesc, vrea să se înduioșeze, vrea să se recunoască. Mirajul a fost scurt și dureros, prețul prea mare. Arbi- trariul luase loc domniei rațiunii și cum nu putem să stăm multă vreme în cap, iată-ne întorși la fapte mai domestice și mai de bun simț, cău- tînd o reconciliere cu vechile teme, încercînd să reclădim ceea ce o ceată reclamagie și intolerantă . adusese, chipurile, nou în Europa ți în lume...Intr-o carte cam săltăreață, ca să nu zic superficială, din care se citează cam des la noi, e vorba despre „Istoria romanului modern" de R. M. Albărăs, autorul face o succintă trecere în revistă a istoriei genului romanesc. „In secolul al 

XVII-lea, (romanul ar fi, n.r.) un 
copil de familie bună care-și Îm
parte timpul între obligații și salon : 
monden și vulgar, ca romanul baroo 
ori burlesc. Paj, apoi, pe lîngă o 
principesă (de Clfeves), învață să se 
poarte politicos cu oamenii și să-i 
studieze. Un lacheu, Rousseau, îl a- 
trage pe căile complicate ale inimii. 
După douăzeci de ani, muncește — 
și învață enorm — ca stagiar la un 
bancher neautorizat (Balzac), ca „ne
gru" la un foiletonist (Eugăne Sue), 
ca asistent Ia un medio de dispensar 
(Zola); este epoca uceniciei sociale. 
Ea permite romanului să capete 
„titlu de îmburghezire": se joacă 
de-a' falsa mondenitate cu Bourget, 
de-a politica cu Zola și Barres și, 
după ce a făcut „carieră", își ia în 
primire „postul" ; administrarea lite
rară a observațiilor psihologice șl 
sociale. La vîrsta maturității, după 
1947, tot conducînd cu fermitate sub
secretariatul de stat care i-a fost în
credințat, își dă seama că îmbă
trânește șl că în Intimitate afectează 
un stil ștrengăresc și „tînăr" în locul 
stilului măsurat pe care-1 adaptase 
pentru a reuși..." (tr. de L. Dimov).Există mult humor aici, dar și multă realitate. Omenirea se plictisește să se exprime tradițional, limba și literatura nu pot rămîne la forme fixe și atunci sînt firești exploziile, 
dinamitările, detronările și invențiu- nile cele mai hazardate. Să ne înțelegem, nu optez pentru un gen anume șl nu proclam infailibilitatea vreunui stil, problema rămîne etern legată de operă, alegerea mijloacelor aparținînd numai artistului. Nenorocirea, ți a acestora din urmă și a
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publicului (pentru că observația poate avea contingențe și cu alte arte) este că tot ce se naște pe terenul incert al descoperirilor strînge în jur imitatori grăbiți, setoși de o glorie rapidă, dobîndită fără eforturi. Nu există domeniu mai plin de idei noi ca arta și n-ar fi exclus că atunci cînd la Paris va fi vîrîtă o pisică vie în cadrul unui tablou expus la o galerie din Montmartre, aiurea va a- pare un canar, lipit cu clei de aripi pe o pînză. Neobișnuitul se ia iute, există și un snobism practicat cu sete de o categorie umană care nu poate trăi decît din producerea de noutăți,, fie ele acceptabilă, fie discutabile. Pe snob nu-1 interesează decît să . intrige, restul e deșertăciune.Intorcîndu-ne la literatură, și a- nume la literatura română, trebuie spus că în roman se constată de mai multă vreme o emulație care nu
opinii

scapă nimănui și că au și apărut lucrări ce trebuie oricum discutate. Ele nu mai suferă de schematismul altora, mai vechi, și cu toate că se întorc, să spunem, la modele destul de vechi, sînt prezentate în unele cazuri ca rezultate ultime în materie de epică. Afirmările definitive nu ar deranja pe nimeni dacă la autorii des
coperirilor tardive nu ar exista o a- nume intoleranță, o zgomotoasă publicitate. bună numai pentru nespe- cialiști. Se încearcă a se acredita astfel ideea că oul lui Columb a fost spart pe o farfurie proaspătă, că adevărata artă s-a născut ieri, ceea ce nu e deloc adevărat. M-am amuzat în alte locuri să arăt că literatura onirică apăruse încă cu opt secole înainte de era noastră și că și apolinicii greci își aveau decadenții lor, că romanul lu
crurilor poate fi găsit cu îngăduință și în literatura latină și așa mai departe. Despre trecutul mai apropiat nici nu mai încape discuție. Tot un francez, l-am numit pe Pierre Daix, în lucrarea sa Șapte secole de roman, fixează nașterea romanului modern, sau ce înțelege el prin aceasta, la 6 martie 1456, adică la trei ani după căderea Constantinopolului sub turci sau la trei după sfîrșitul Războiului de o sută de ani, și anume, la încheierea scrierii: Le petit Jehan de Saintre de Antoine de La Sale. Ce era în fond această carte ? Daix afirmă că în două treimi romanul este plicticos, cu lungimi ' exasperante, un adevărat tratat de morală, de bună purtare la curtea re-

TV. pentru specialiști. Me
dicină. Neuropleglce șl 
tranchilizante (reluare).
Pentru elevi. Consultații 
la fizică (clasa a VIII-a). 
Tema : Noțiuni elemen
tare despre radlorecepție 
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pe gheață : Canada-Suedia. în 
Desene animate.

Limba rusă. Lecția tt (reluare).
12,0» — Limba spaniolă. Lecția 50.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,00 — Campionatul mondial de hochei 

pauze : Buletin sportiv ;
19,15 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Din Slghet la Marea Neagră. Itinerar folcloric.
20,05 — Reflector.
20,20 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Istanbul.
20,40 — Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă română.
21,00 — Campionatul mondial de hochei pe gheață : U.R.S.S.-Cehoslovacia 

In pauze : Muzică ușoară românească ; Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii.
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gală, de heraldică și modă masculină, de reglementare laborioasă a turnirelor, rămînînd totuși cel mai senzațional document asupra vieții feudale în secolul al XV-lea, reven- dicîndu-se pînă astăzi, după același, o carte a lumii noastre. Explicația e cam cețoasă, dar n-o să insistăm. Demonul curiozității m-a făcut să merg și mai departe pe drumul celor șapte secole de roman și, ajunși la Fielding, iată am dat peste un contemporan de-al nostru care se exprimă cam Ia fel. In Registrul 
istoric ai anului 1736, satiră împotriva lui Walpole, Fielding. într-un 
fel de testament teatral, scoate la licitație sub forma unor costume, diferite lozuri neobișnuite : Lozul 1 : 
Un foarte ciudat vestigiu de cinste 
politică. Lozul II : O foarte gingașe 
bucată de patriotism. Lozul III : O 
foarte curată conștiință, purtată de 
nn judecător și de un episcop. Preț 
de vinzare : un șiling.Mergînd și mai departe, descoperim și romanul negru, care și el se reclamă în anii ultimi ca o inven- țiune de o modernitate la zi. Castelul 
din Otrante, inventat la 1764 de către Horace Walpole, este urmat de Mis
terele din Udolpho, de Călugărul de Lewis, apărut după Justine de Sade, seria încheindu-se glorios cu Melmoth al lui Maturin. Alberts semnalează și el apariția incongruenței în con
știință în Potomak-ul lui Cocteau, care ar fi un preludiu al onirismului de ultimă oră.Și cu asta am ajuns mai aproape de zilele noastre. Ce vor să spună rîndurile noastre, fără vreo pretenție de clasificare și de preferință ? Că orice intoleranță devine comică. Cei ce doresc să impună numai sistemul lor de a înțelege lumea și de a o descrie sînt la fel de dogmatici ca și aceia ce propuneau cu ani în urmă numai un realism fotografic și o împărțire geometrică a caracterelor omenești în : buni și răi, în folositori societății și nefolositori. Legată de această neacceptare a unor modele socotite învechite sau depășite este problema accesibilității la opera așa-zis modernă, în ca’-e autorul declară premediatat, cum o face unul dintre ei, recent, într-un scurt roman, că vom fi trași pe sfoară și că ar fi mai bine să nu-1 luăm în serios. Pe masă se aruncă dicteul automat și șirul refexiilor incongruente, ca să ne exprimăm ca autorul citat mai sus,’ devine o lungă și inexplicabilă debitare de impresii ce nu au nici o legătură una cu alta. Poate fi condamnată o asemenea încercare de a face literatură ? Eu cred că nu, dar abuzul în serie, da, pentru că dacă o astfel de literatură devine modă, toată realitatea este dejucată, trucată și, mai tîrziu, vom fi crezuți cu toții o adunătură de drogați, de leneși care nu au muncit niciodată, de clienți de cafenea. Vreau să spun că tocmai intoleranța acelora care ne propun numai modul lor de a trata viata în roman, după tipare luate de aiurea, poate duce la imaginea falsificată a societății noastre care nu are nimic comun cu acest mod de a exista.Realismul, cît ar părea el unora de depășit. demodat, spuneți-î cum vreți, a dat opere însemnate, și încă mă gîndesc cu nostalgie că nu avem în afara cîtorva cărți semnate de Mateiu Ca- ragiale, Rebreanu, Camil Petrescu și Călinescu, acel Război și Pace la care cel puțin eu visez de mulți arii’. Cartea în stare să vorbească pe limba tuturor despre Istoria ultimei jumătăți de veac a societății românești.Simt, fără ipocrizie, nevoia de romane clare, cu cap și coadă, cu conflict și dezbateri serioase. Huxley spunea o dată că romanul lasă posibilitatea reconcilierii absolutului cu relativul. El credea că se pot spune mult mai multe lucruri despre idei abstracte în termeni concreți, cu ajutorul personajelor puse în situații reale.în marasmul de pagini voalate, pline de încifrări (și cîte din acestea sînt cu adevărat încifrări veritabile, spunînd sau voind să spună ceva ?) este vremea intrării în rândul romancierilor recunoscuți și al acelora care simt nevoia să ia de coarne problemele veritabile ale epocii noastre, încercînd să le dea un răspuns. A ne bîlbîi în continuare pe hîrtie numai pentru aplauzele cîtorva e de tot futil și fără folos. Literatura distractivă își are rostul ei, dar nu putem face la infinit artă de agrement.
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o Răutăciosul adolescent: REPU
BLICA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
O La est de Eden : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Pentru încă puțini .
BUCUREȘTI 
16 ; 18,30 ;
8—12,15 în . .
16.45 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tată de familie : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Drumuri : VICTORIA — 20,30. 
o Rlo Bravo : VICTORIA — 8,45 ;
11.45 ; 14,45 ; 17,45, BUCEGI —
9.30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30.
0 Cînd voi fi mort și livid : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
0 Cuțitul în apă : UNION — 15,30 ; 
18.
• Viața Iul Matheus : UNION —
20.30.
• Chemarea destinului : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
e Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
e Rolls Royce-ul galben : GRIVI- 
ȚA — 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Judoka, agent secret : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Căderea Imperiului Roman i 
DACIA — 8,30—20 în continuare, 
COSMOS — 15,30 ; 18,30.
0 Feldmareșala : UNIREA — 15,30; 
18.
0 Beata : UNIREA — 20,30.
0 Hombre : LIRA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
0 America, America (ambele se
rii) : FERENTARI — 15,30 ; 19.
0 „...Apoi s-a născut legenda" i 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30,
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Aventurile Iul Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 19.
0 Becket : VOLGA — 8,30—17 în 
continuare ; 20.
o Pianele mecanice : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ;, MIORIȚA — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Magazinul de pe strada mare : 
VIITORUL — 20,30.
0 Hoțul de piersici : MOȘILOR —
15.30.
0 Pensiune pentru holtei : POPU
LAR — 15,30 ; 18, RAHOVA —
15.30.
0 Cu mîinlle pe oraș i POPU
LAR — 20.30.
0 Planeta maimuțelor : MUNCA
15.30 ; 18.
0 Falstaff : MUNCA — 20,15.
0 Marele șarpe : FLACĂRA
15.30.
0 Faraonul : FLACĂRA — 18.
0 Lustragiul : VITAN — 15.30 ;
0 Fidelitate : VITAN - 20,30.
0 La ora 5 după-amlază : 
HOVA — 18 ; 20,30.
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Calea”Victoriei) : papuclada — 17 ;, i
(sala din str. Academiei) : A fugit ) 

î

I
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O , IO,OU ,
puțini dolari : 

8,45 ; H ; 13,15 ; 
21, FEROVIAR — 

continuare ; 14,30 ;

18.
RA

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Ema- 
noil Elenescu.
• Opera Română : Povestirile Iul 
Hoffman — 19,30.
• Teatrul de Operetă î Voievodul 
țiganilor — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30. 
© Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Contrapuncte — 16 ; Li
vada cu vișini — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Melodie var- 
șovlană — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie in crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.
« Teatrul Mic : Iertarea — 20.
9 Teatrul Giulești : Cursa de șoa
reci — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" t 
Kathleen — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Muș
chetarii... măgăriei sale 1 — 15,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Visul ; Guernica — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din

IL».

un tren — 17.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte de adio — 
19,30 ; (sala din „Calea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei 
(premieră) — 19.30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țluni >68 — 20.

„O piesă foarte Interesantă. foarte abil construită. de o factură foarte clasică si de o economie de mijloace pe care o întîlnești cu plăcere într-o vreme cînd extravaganța formală se străduie să ascundă vidul gîndirii".Fraza pe care ați citit-o nu reprezintă decît traducerea unui paragraf din cronica dedicată piesei lui Arthur Miller, „Prețul", de u- nul dintre cei mai subtili critici de teatru francezi, Jacques Lemarchand, cronică apărută în ultimul număr din „Le Figaro Litte- raire". într-adevăr, noua piesă a lui Arthur Miller, deși a fost scrisă cu numai doi ani în urmă și reprezentată în premieră absolută la New York în februarie anul trecut, este o lucrare dramatică clasică nu numai prin construcție, ci și prin substanța ei interioară : nici un moment nu se înscrie pe orbita sau în sfera de gravitație a absurdului, nici unul din e- roii săi n-a fost pensionar al caselor de corecție, nici unul nu se droghează si nu consumă alcool pînă la pierderea cunoștinței. Sînt oameni obisnuiti. cît se poate de obisnuiti. care și-au trăit viața și acum se află către amurgul ei sau. dacă ne gîndim la negustorul Solomon, au trecut chiar dincolo de amurg. Sînt patru oameni care discută o problemă crucială a existentei lor și caută să afle adevărul vieții.începutul piesei este în- trucîtva derutant si unii critici i-au reproșat autorului demarajul puțin prea lent. Să fie vorba oare de un cuplu care n-a reușit în viată : el. sergent de stradă. obosit de o muncă fără nici o satisfacție morală, ea, soție ambițioasă, care ar fi dorit alte împliniri morale si materiale decît anodinele vizionări ale u- nor spectacole de cinematograf? Aparent, asa ar fi. Discuția celor doi în așteptarea negustorului care să cumpere mobilele vechi, lăsate moștenire de familia sergentului, — familie înstărită altădată — pare să ne îndrepte către o formulă comună ce nu aduce nimic nou. Dar cînd tîrgul s-a încheiat, cînd bătrînul negustor. îmbi- nînd deopotrivă diplomația specifică meseriei cu un spirit iscoditor și neliniștit, ce pătrunde dincolo de aparențe, începe să numere dolarii, apare fratele sergentului. E medic cu renume, atît de ocupat încît nici la telefoanele fratelui nu răspunde, prototipul omului care a izbutit în viată. Vom asista la tipica. uzata și meschina dispută a moștenitorilor dispuși să se sfîșie pentru un pumn de vechituri ? Nu. Doctorul e generos și ar vrea să ofere o soluție a vînzării, ce i-ar putea aduce fratelui său cîtevă mii de dolari îri plus fată de prețul oferit de negustor. Dar prețul de astăzi, miile de dolari care aparent i-ar da putința sergentului și soției sale să se înlesnească material — poate recompensa jertfa fratelui cel mic, sergentul de stradă vlăguit de muncă, ce nu mai așteaptă decît ieșirea la pensie? Nici oferta de a ocupa o altă slujbă mai ademenitoare nu-i mai surâde. Fusese, într-adevăr. un om studios, cu dragoste de carte si cu frumoase perspective, nu se arătase cu nimic mai prejos decît fratele său. ajuns pe culmile gloriei. Dar în urma crizei din 1929, tatăl lor dăduse faliment, se ruinase. Si pe cînd viitorul medic și-a continuat studiile, sergentul de astăzi rămas alături de familia sa, și-a întrerupt școala și s-a

angajat In poliție. S-a sacrificat ca să-și poată întreține tatăl — să-1 ajute să supraviețuiască după marele crah, să nu-1 lase să cadă în mizerie.Prețul acesta a fost necesar 7 Aici intervine marea dramă. cumplita dezvăluire a adevărului: tatăl nu avusese nevoie de acest preț. Nu se ruinase de toț. Lașitatea, comoditatea, egoismul l-au făcut să sacrifice cu sînge rece viitorul unuia dintre copii. Si acum, cel ce și-a ratat initial existența, cel care a fost victima egoismului, află adevărul. Prețul nu trebuia plătit. Dar nici tatăl și nici fratele nu i-au spus-o atunci cînd viața lui mai putea lua altă cale. Acum e prea tîrziu...După cum și Walter, chirurgul, și-a plătit iz- bînda cu o puternică de-

toți, direct sau indirect, banul a însemnat un preț prea mare. Pînă și negustorul Solomon cel pentru care lumea se reduce Ia relația vînzare-cumpărare își dă seama că, poate, cine știe, are și el o vină în sinuciderea fetei sale în- tîmplată cu multe decenii în urmă. Iată așadar o lume în care valoarea materială întunecă pe cea morală, în care fiecare își apără existența chiar cu prețul nefericirii celor ' din jur și, în cazul doctorului, pînă la urmă chiar cu prețul propriei liniști sufletești. Arthur Miller nu pune un diagnostic în sensul clasic al cuvîntului. După tragica aflare a adevărului fiecare pleacă așa cum a venit- Viața lor fusese pentru totdeauna pecetluită de greșeala deliberat comisă în

Arthur MILLER

cronica dramatică

presiune nervoasă, cu divorțul si cu o viată interioară sfîsiată.Ce amară și ce adînc veridică meditație asupra egoismului și asupra atitudinii morale este noua piesă a lui Miller ! Ce sentiment cumplit al vinovăției sau al singurătății morale îi încearcă pe acești oameni ! Și în primul rînd pe chirurgul celebru care, își dă seama că reușita materială a fost doar o iluzie. Acum ar vrea ca cel puțin fratelui, care s-a jertfit. să-i poată o- feri o compensație materială. Dar poate oare banul să răscumpere prețul unei vieți măcinate în gol ? Banul nu i-a adus lui Walter feriqirea si nici nu va putea să aline rănile morale ale sergentului ce vede că sacrificiul lui a fost inutil, că în fond a fost un pion al lașității tatălui și al dorinței de parvenire a fratelui. Unii critici consideră că amîndoi frații sînt stăpîniti de un fel de voluptate a sacrificiului, a eșecului. Nimic mai fals. Amîndoi au avut un scop, dar pînă la urmă nici ' finul nu a realizat fericirea: sergentul — din pricina egoismului altora ; doctorul — din pricina e- goismului său.Un sentiment vechi de cînd lumea si o dispută în familie și ea tot atît de veche, transpuse scenic cu mijloace deloc noi. De aceea s-a și vorbit despre influența lui Ibsen asupra lui Miller și comparația nu-i deloc lipsită de temei- Dar — cred că aici sînt necesare anume precizări — lumea lui Miller nu mai luptă, precum cea a lui Ibsen, pentru salvarea unor convenții morale și sociale, pentru păstrarea, în orice clipă, a onoarei, ci 'în numele banului, ce devine supremă valoare și unic impuls. E lumea pe care realistul Miller, — plecînd de la fapte aparent dintre cele mai obișnuite și mai anodine, — o ridică la valoare de simbol. Pentru

trecut. Rămîne în scenă numai negustorul Solomon cu carnetul în care trece grijuliu prețul mobilelor... E si el singur. Spectrul acesta al solitudinii apasă inexorabil asupra eroilor pieselor lui Miller.O dată cu căderea cortinei. cînd încă nu s-a stins rîsul bătrânului negustor, ne întrebăm de ce piesa lui Arthur Miller, aparent atît de nespectaculoasă, lipsită de elemente șocante, ne cucerește și ne solicită cu atîta intensitate ? E o problemă umană de amplă rezonantă care își află sorgintea în anume împrejurări sociale și morale, specifice unui anumit mod de viață a cărui rezultantă este și pe care îl definește așa cum le-a definit și piesele sale de pînă acum, în același timp piesa lui Arthur Miller, prin deosebita ei valoare general- umană, declanșează procese de conștiință, reevaluări ale propriilor noastre atitudini, îndeamnă la o lucidă meditație asupra prețului vieții, asupra rostului și sensurilor existenței umane. .Am asistat ‘ în 1968 la premiera absolută a acestei piese pe scena teatrului Morosco de la New York. După spectacol, am avut prilejul să-l cunosc pe Arthur Miller și să aflu indicațiile pe care le dădea regizorului și actorilor în vederea perfecționării partiturii scenice. O comparație lucidă între premiera absolută de pe Broadway și spectacolul românesc datorat lui Crin Teodorescu, nu este deloc în defavoarea noastră. Dimpotrivă, spectacolul românesc atestă nu rrumal remarcabilul talent al unor actori, ci și inteligența, spiritul critic și discernămîn- tul cu care directorul de scenă și interpreții au înțeles textul, gradația confruntării lucide a acestor destine cu emoția autentică. Partitura primă au a- vut-o Ion Marinescu

(sergentul) și Ionescu Gion (medicul). Apăsarea unei existențe lipsite de perspectivă, tristețea atunci cînd află că n-a fost decît o victimă a egoismului tatălui și al fratelui, dar și demnitatea de a nu accepta reparații materiale umilitoare, toată această gamă de sentimente a fost pusă în evidență cu o excepțională forță artistică și cu pătrundere psihologică ce ne îndreptățesc părerea că Ion Marinescu este o personalitate de prim rang a scenei noastre. Replica i-a fost dată de Ionescu Gion, actor intelectual remarcabil. Rolul doctorului, atît de complex prin sfîșierea lăuntrică, prin căutarea unei căi de a recupera greșeala tinereții, dar și de a spune fratelui său. adevărul — toate acestea, după ce înțelege că prețul acestei reușite fusese renunțarea la valorile sufletului — și-a a- flat în interpretarea lui Ionescu Gion o expresie de autentică artă, de frămîn- tare morală intensă. Clocotul interior, reținut, permanenta alternanță între dorința destăinuirii adevărului și a reparării, toate acestea ne-au apărut puse în evidență cu subtilitate și cu adîncă înțelegere a dramei personajului. Și cred că un merit al regiei și al celor doi interpret! este marea sce
nă a destăinuirii care n-a cuprins nici un accent melodramatic, ci a pus în evidență implicațiile general umane ale conflictului.Este negustorul Solomon numai un personaj pitoresc? Prin hazul vorbelor sale de duh și al reflecțiilor sale mucalite despre viață dă el numai „sare" întregii piese ? în unele spectacole interpreții lui Solomon au a- vut tendința de a acapara scena prin scînteierea comică a replicilor- în spectacolul românesc, regia a aflat exact locul pe care Solomon îl ocupă în structura piesei. Tudorel Popa, excelent actor de compoziție — ale cărui însușiri scenice sînt încă puțin valorificate — a înțeles că Solomon nu este un personaj comic, că e un om ce a trăit și el o dramă, că-, e un om care și el a plătit un preț vieții, că la suprema înfruntare cu el însuși nu-și poate afla o descărcare a conștiinței. Tudorel Popa a surprins cu finețe acest amalgam de trăsături ale unui personaj fermecător ce pune în evidență ideea atît de adîncă a piesei.De la spectacolul new- yorkez păstrasem o amintire nu tocmai bună despre rolul soției sergentului. Mi se părea o partitură ștearsă și anodină. Rolul într-adevăr nu-i la înălțimea celorlalte, dar Doina Tuțescu a făcut ca prezența unei femei șterse, oarecari, să a- ducă dramei de pe scenă un plus de veridicitate și căldură umană autentică. Iată . suficiente motive ca să considerăm spectacolul, organic conceput și realizat de Crin Teodorescu, drept unul din cele mai bune ale actualei stagiuni. Rămîne încă deschisă problema 
ritmului. Cred că prima parte ar putea fi mai strânsă dar vina nu este numai a realizatorilor noștri, ci și a textului care conține o parte expozitivă prea am plă. De altfel, și în discuți/ lui Arthur Miller cu interpreții de la New York aceeași problemă îl preocupa și pe dramaturgul american.Cu „Prețul", Teatrul Mic și echipa sa atît de înzestrată continuă seria spectacolelor de adevărată ținută umană șl artistică, ce a marcat atîtea frumoase și incontestabile împliniri.

Valeriu RÂPEANU

Publicarea unor bi
bliografii de speciali
tate reprezintă un a- 
jutor prețios adus ce
lor ce lucrează în dis
ciplina respectivă și, 
totodată, denotă abne
gația celor ce au cu
les materialul, l-au se
lectat și clasificat. De 
multe ori, această u- 
riașă muncă este sub
estimată fiind consi
derată inferioară mun
cii de cercetare, punct 
de vedere complet 
greșit, bibliografiile 
de specialitate inclu- 
zînd răspunderi știin
țifice deosebit de gre
le ; numai un bun cer
cetător în disciplina 
respectivă poate rea
liza o bibliografie de 
valoare. La noi în țară 
se poate da exemplul 
unor oameni de știin
ță care, cu migală și 
pasiune, dar avînd în 
același timp și o se
rioasă formație știin
țifică, au publicat a- 
semenea bibliografii, 
cu același discernă
mânt cu care și-au re
dactat lucrările origi
nale.

Sub redacția lui 
'A. Fochi, cunoscut cer
cetător în domeniul 
folcloristicii, a apărut 
la sfîrșitul anului 1968 
în Editura pentru li
teratură, primul vo
lum din „Bibliografia 
generală a etnografiei și folclorului româ
nesc", volum care în
registrează tot ceea ce 
s-a publicat în a- 
cest domeniu între 
1 800—1891, anul ultim 
constituind o răspîn- 
tie în istoria folcloris
ticii noastre, deoarece în 1892 avea să apară 
revista ,, Șezătoarea", 
prima revistă periodi
că de specialitate din 
trecut.

La această monu
mentală lucrare a co

laborat un colectiv 
larg de specialiști din 
București, Cluj, Iași și 
Sibiu. Membrii colec
tivului sînt cunoscuți 
ca specialiști de va
loare, atît în discipli
nele în care activează 
cît și ca bibliografi 
cu mare experiență. 
Considerăm suficient 
să menționăm pe I. 
Mușlea, pe V. Cândea,

note
de lector

N. Al. Mironescu, sau 
Rodica Fochi.

După cum se arată și în prefață, biblio
grafia propriu-zisă cu
prinde 8 330 titluri de 
studii, articole, cule
geri etc. : cărora li se adaugă și mate
rialele cumulative (re
cenzii, note, republi
cări etc.) ce sporesc 
referințele bibliografi
ce pînă la circa 11 000. 
Considerăm necesar să 
subliniem cu titlu in
formativ că pentru a- 
ceastă scurtă perioadă 
— sub 100 de ani — 
în afară de cărți, a 
fost despuiat conținu
tul a 1791 periodice, 
ziare și reviste care 
au apărut in acea e- 
pocă pe un timp mai scurt sau mai lung.

Lucrată cu precizie și cu mare minuțiozi
tate, după moderne 
criterii științifice, în
soțită de indici de nume de persoane, de 
numiri geografice, is
torice și etnice, de 
un indice tematic, bibliografia se înscrie printre cele mai im

portante lucrări apă
rute la noi în ultimul 
timp, fiind un instru
ment de lucru deose
bit de util și, totoda
tă, o operă de mare 
valoare științifică.

Faptul subliniat de 
A. Fochi în prefață, și anume că lucrarea 
aceasta „nu mai este 
un simplu și rigid in
ventar de titluri, ci 
definește un fenomen 
cultural, realitatea bi
bliografică oglindind, 
în mod aproape fidel, 
realitatea culturală a 
epocii și demonstrînd, 
prin ceea ce s-a cu
les, s-a studiat și s-a 
valorificat, participa
rea specifică a etno
grafiei și folcloristicii 
noastre la crearea cul
turii moderne a po
porului nostru", are o 
adîncă semnificație 
pentru cercetarea în 
profunzime a fenome
nului cultural româ
nesc. Ca atare, pre
zenta bibliografie își 
lărgește sfera sa de 
interes, utilitatea sa depășind granițele u- 
nei singure discipline.

Se cuvine să rele
văm de asemenea — 
dincolo de nedumeri
rea care ne încearcă 
in ceea ce privește ti
rajul destul de mic al 
acestei lucrări — condițiile grafice în care 
ea a apărut.

Fără îndoială, o a- 
semenea muncă, o dată 
începută, trebuie dusă 
în condiții .cit mai 
bune pînă la sfîrșit. 
Tocmai de aceea aș
teptăm apariția și a 
celorlalte volume ale 
acestei importante lu
crări, ea răspunzînd 
pe deplin necesităților 
pentru care a fost re
dactată.

Irina CAJAL-MARIN

Este foarte încurajator pentru noi, cercetătorii științifici în contact mai strâns cu școala și cu problematica ei. să vedem cum recenta Conferință a cadrelor didactice din țara noastră a abordat într-un front larg, cu înaltă competentă, multiplele aspecte ale perfecționării continue a procesului instructiv-educativ. A fost o discuție ale cărei idei s-au subsumat cei mai adesea sublinierii imperativului calității, fără de care învăță- mîntul în ansamblul său n-ar mai putea face față transformărilor fundamentale survenite astăzi în viata socială și în conștiința poporului nostru. îndemnurile tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, sînt revelatoare si in acest sens : „Nu este suficient să 
vorbim numai despre necesitatea 
modernizării continue a conținutu
lui științific al învățămîntului, ci să 
acționăm practic, găsind modalitățile 
concrete pentru înarmarea tuturor 
cadrelor didactice cu cele mai noi 
descoperiri ale cunoașterii umane, în 
fiecare sector de activitate". Sînt tot atîtea impulsuri noi ca școala să beneficieze de aportul unei cît mai largi categorii de oameni de știință, cercetători, psihologi și chiar anumite categorii de tehnicieni, să-și cristalizeze și să urmărească cu consecvență liniile directoare ale evoluției ei.Este aproape un truism să afirmi că viața școlară se caracterizează tn epoca noastră printr-o complexitate aparte. Astăzi se desfășoară Ia noi în tară cercetări interesante și fructuoase privind problemele psiho- pedagogice ale predării diferitelor discipline. Se experimentează în lumina unor concepții moderne noi modalități de predare a fizicii, matematicii. biologiei etc. Documentele de partid au atras atenția, cu toată claritatea, asupra necesității de a se fonda mai solid progresele procesului instructiv-educativ pe cercetări științifice, pe experimente psiho-pe- dagogice bine concepute și bine valorificate Cu toate acestea, după părerea mea legătura între practica școlară și cercetarea științifică psiho- pedagogică a rămas încă slabă. Recentele documente de partid au a- tras atenția oamenilor de știință a- supra datoriei pe care o au — în special în această etapă a istoriei țării noastre — de a-și multiplica eforturile pentru a asigura cerce-

Cercetarea psiho-pedagogică în perspectiva noilor sarcini școlare

Suportul atestatului de valoare 
al proiectului didactic

țărilor lor o fructificare practică maximă Această cerință este, desigur, perfect valabilă și pentru psihologie. îmi permit însă să arăt că realizarea orientării practice a cercetării și valorificarea în viață a rezultatelor implică, în mod necesar, conjugarea eforturilor din ambele direcții Mai mult : după părerea mea rolul hotărîtor în stimularea unor cercetări cu efect practic direct revine practicii însăși. Pentru că nu cercetarea fundamentală — vizînd marile structuri, relațiile și tendințele generale într-un domeniu determinat — are în primul rînd posibilitatea să caute, să descopere, să circumscrie, să formuleze probleme practice. Asemenea probleme , se ivesc cu duiumul — uneori copleșitor de multe — în practica de zi cu zi a școlii, uzinei, spitalului. Ceea ce înseamnă că în condițiile actuale de imens progres tehnico-știintific, profesorul. metodistul, inspectorul școlar — ca și inginerul sau medicul — au datoria de a fi la curent cu teoria psiho-pedagogică și cu metodologia investigației științifice. în așa fel încît să poată sesiza și formula corect problemele practice majore cele mai presante, a căror rezolvare ar avea cele mai mari șanse să amelioreze procesul instructiv-educativ.O asemenea pregătire a cadrelor respective (reală, nu livrescă) ar face posibilă și traducerea rezultatelor cercetării științifice în procedee practice viabile. Fără această verigă (practicianul cu pregătirea științifică temeinică) joncțiunea dintre cercetare și aplicația practică în școală și în viață nu este decît sporadic și incomplet realizabilă. Metodistul-

dr. E. FISCHBEIN 
șeful sectorului de psihologie 
pedagogică de la Institutul 

ae psihologie al Academiei

funcționar nici nu-1 va solicita pe cercetătorul psiholog (sau pedagog) — pentru că în primul rînd nu-i va simți nevoia. Nu-1 va solicita și pentru că sugestiile acestuia, dacă în- tîmplător aude de ele, îi apar venite de pe altă lume, prea generale, prea abstracte. Iar dacă, vreodată, îl va solicita pe cercetător, o va face în maniera care-i vine la îndemînă, ca de la funcționar Ia funcționar, „co- mandîndu-i“ un raport, un referat sau... o programă etc.Cred că este necesară o schimbare de optică, de mentalitate, și documentele de partid din ultima vreme ne vin serios în ajutor în acest sens. Există cel puțin cîteva discipline în legătură cu care ne străduim să introducem în școală un suflu nou. Acest suflu nou se cere însă evaluat și în legătură cu tehnologia elaborării programelor corespunzătoare. Există o bună experiență, pe plan mondial. în această privință. Mă refer la așa-numitele proiecte. Un a- semenea proiect vizează o re-elabo- rare a ansamblului de elemente care determină predarea unei discipline sau a unui grup de discipline — programa în primul rînd apoi manualele pentru elevi și îndrumătoarele pentru profesori, materialul didactic ajutător etc. Experiența din ultimii

ani a arătat că elaborarea unul nou curs școlar (a cărui expresie concentrată este programa) nu se poate realiza decît predînd experimental, dar efectiv materia respectivă, mai ales de către persoana avînd dubla calitate de profesor și cercetător, pe baza unei concepții și a unei scheme de expunere prealabile — predînd și verificînd continuu, pe viu. structura cursului. O asemenea experiență. în fond de explorare a unor resurse intelectuale ale copilului, încă necercetate, cere un număr de ani în care procesul trebuie urmărit în detaliu pas cu pas, cu toată seriozitatea.în acest sens consider că învăță- mîntul ar avea enorm de profitat dacă principalele centre de cercetare psiho-pedagogică s-ar angaja în experimentarea unor asemenea proiecte. Proiectul presupune însă o organizare bine pusă la punct a întregii experiențe, eșalonată pe mai mulți ani. Trebuie să cunoaștem, de la început, obiectivele educativ-ins- tructive ale cursului, ce anume dorim să obținem prin cunoștințele si deprinderile transmise, cum contribuie acestea la formarea culturii generale a viitorului cetățean, în ce măsură diversele cunoștințe au șanse să fie solicitate de activitatea de studiu sau de practica ulterioară etc. Proiectînd cercetarea, e nevoie să alegem un lot reprezentativ de clase — respectiv de elevi și profesori, iar numărul acestora trebuie să fie suficient pentru ca rezultatele obținute să poată fi considerate valide. Totodată, să ne asigurăm că testarea efectelor cursului se realizează în condiții care permit omologarea

O £3 El O Oștiințifică a rezultatelor ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, e vorba de un ansamblu de măsuri care să garanteze că ceea ce propunem școlii pentru generalizare are cele mai mari șanse să izbutească.Un asemenea proiect se poate realiza prin participarea activă a unor savanți, a unor psihologi și pedagogi și, bineînțeles, a unui grup de profesori de specialitatea respectivă. E vorba de o echipă stabilă, cu o conducere competentă, oficial — aș zice contractual — angajată, capabilă ca după un număr de ani să elaboreze un ansamblu de elemente caracteri- zînd predarea unei discipline; programă, manuale, îndrumătoare, tehnici auxiliare. Nu găsim, desigur, pe toate drumurile savanți cu înclinații pedagogice, psihologi cu formație științifică în disciplina experimentală, profesori de liceu cu nivel universitar sau universitari cu dragoste de școală. Desigur. Dar un efort cu deplină răspundere poate duce, indiscutabil, la constituirea unor echipe cuprinzînd asemenea personalități capabile să depășească monovalența unei stricte specializări.Un proiect didactic, în sensul în care vorbeam mai sus, poate lua în considerație fie predarea unei discipline în ansamblu — la toate nivelele învățămîntului elementar sau liceal — fie numai un capitol, dacă e vorba de noțiuni cu totul noi. Pentru a avea succes este însă necesar să-î asigurăm pe lîngă o echipă competentă și entuziastă, efectiv angajată pînă la încheierea lucrărilor, și „a- sistența tehnică" necesară : manuale și îndrumătoare experimentale, material didactic (aparate de laborator, filme didactice, înregistrări sonore etc.). Mi se pare că ar fi de mare actualitate asemenea proiecte didactice privind reorganizarea predării chimiei, fizicii, matematicii, geografiei.Dacă ne preocupăm de îmbinarea teoriei cu practica în domeniul în- vățămîntului este necesar ca dincolo de deziderate generale să găsim și formele organizatorice cele mai eficiente. cele mai viabile, care să permită valorificarea optimă a resurselor umane bogate, de care dispunem Avem nevoie și aci de forme organizatorice stabile, dar foarte suple și care, îmbinînd cercetarea științifică și practica predării, să facă posibilă circulația și valorificarea achizițiilor în ambele direcții.
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TELEGRAME
Excelentei Sale

' Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia realegerii Excelenței Voastre la înalta demnitate de președinte de Stat al Republicii Socialiste România, țin să vă exprim felicitările mele cele mai călduroase și sincere urări de fericire personală și de succes continuu în îndeplinirea sarcinii dumneavoastră în slujba poporului dumneavoastră.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

EXPOZIȚIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL DE ISTORIE 
A PARTIDULUI COMUNIST, A MIȘCĂRII

REVOLUȚIONARE SI DEMOCRATICE DIN ROMANIA 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 50 DE ANI DE EA 
PROCLAMAREA REPUBLICII SOVIETICE UNGARE

50 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII SOVIETICE UNGARE

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA BUDAPESTA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIîn numele populației sud-vietnameze, al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Doresc sincer Excelenței Voastre multe și mari succese în nobila dumneavoastră misiune.Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația sud- vietnameză și poporul frate român să se întărească și să se dezvolte continuu.

Avocat NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

[ Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
X BUCUREȘTIr Vă rog să primiți sincerele mele felicitări cu prilejul realegerii 
dv. în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.

Cu prietenie,
AMIR ABBAS HOVEYDA 
Prim-ministru al Iranului

excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURERL Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România& BUCUREȘTIîn numele populației sud-vietnameze, al Comitetului Central alFrontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Doresc sincer Excelenței Voastre multe șl mari succese în nobila dumneavoastră misiune.Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația sud-viet- nameză și poporul frate român să se întărească și să se dezvolte continuu.

Avocat NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 

INDUSTRIALE DANEZEîn pavilioanele C și D din complexul ^pozițional din Piața Scînteii din Capitală, joi dimineața s-a deschis Expoziția industrială daneză, organizată de Comitetul guvernului danez pentru expoziții în străinătate.La Inaugurare, printre invitați, se «flau Gheorghe Cioară, Simion Bu- ghici, Nicoiae Gio.san, Ion Crăciun — miniștri, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe. Victor Ionescu. președintele Camerei de Comerț, membri ai conducerii unor ministere economice, conducători ai unor instituții centrale și întreprinderi de stat pentru comerțul exterior, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefi al misiunilor diplomatice acreditați la București, alti membri ai corpului diplomatic.După intonarea imnurilor de stat ale Danemarcei șl Republicii Socialiste România, Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Danemarcei la București, a rostit cuvîntul de deschidere.în continuare, a luat cuvintul N. Arnth-Jensen, președintele Comitetului guvernului danez pentru expoziții în străinătate, care, după ce a exprimat mulțumiri autorităților române pentru sprijinul acordat în organizarea acestei manifestări, și-a exprimat satisfacția pentru organizarea unei expoziții de asemenea proporții, destinată să ofere vizitatorilor români prilejul de a cunoaște dezvoltare? actuală a industriei daneze. yorbitorul și-a manifestat totodată convingerea că scopul pentru care a fost inaugurată această expoziție, și anume dezvoltarea în continuare a colaborării industriale și tehnice între cele două țări, va fi a- tins, și pe această cale se vor adînci relațiile de prietenie între Danemarca și România;în cuvîntul său, ministrul comerțului al Danemarcei, Knud Thomsen, a spus printre altele : Această expoziție este nu numai prima manifestare oficială de acest gen pe care Danemarca o organizează în România, ci este și cea mai mare expoziție industrială daneză deschisă pînă acum în străinătate. Am ales Bucu- reștiul pentru aceasta, deoarece e- xistă un deosebit interes din partea guvernului țării mele pentru promovarea și extinderea comerțului cu România.Relevînd dezvoltarea pe care o cunoaște în ultimii ani Industria în Danemarca, țară cunoscută pînă nu demult ca specializată în agricultură, vorbitorul a arătat că progresele industriei actuale a Danemarcei prezintă o mare importantă pentru întreaga economie națională.Apreciind că schimburile de mărfuri între Danemarca și România, e- voluează favorabil, ministrul danez a subliniat că tratativele ce urmează să se desfășoare în curînd la București vor avea ca scop impulsionarea și adîncirea relațiilor economice bilaterale, în folosul și avantajele ambelor țări.Ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, după ce a salutat personalitățile prezente, a reliefat că participarea a numeroase firme daneze reprezintă un efort important din partea acestora, ceea ce denotă interesul pentru dezvoltarea schim

burilor economice și tehnico-științi- fice cu tara noastră. Folosesc actualul prilej, a spus el, pentru a vă încredința că acest interes ' este reciproc. Sînt convins că. firmele expozante sînt conștiente că dezvoltarea continuă a exporturilor lor pe piața românească va fi stimulată atît de prezentarea noutăților tehnice și calității produselor expuse, cît si de preocuparea lor de a spori cumpărările de mărfuri românești.Punctînd principalele realizări obținute în ultimii ani în toate ramurile economiei naționale a țării noastre, ministrul român a subliniat că dezvoltarea rapidă și complexă, modernizarea și diversificarea continuă a tuturor ramurilor industriale fac necesară și posibilă participarea cres- cîndă a României la colaborarea e- conomică și schimburile comerciale internaționale, sporind în acest fel participarea ei la diviziunea internațională a muncii.Apreciem că organizarea acestei expoziții, a spus în încheiere Gheorghe Cioară, va oferi specialiștilor și tehnicienilor români prilejul unei mai bune cunoașteri a nivelului de dezvoltare a industriei daneze. în același timp, prezenta în România a unor specialiști și oameni de afaceri danezi va ocaziona o mai amplă studiere a pieței românești, a capacității ei de absorbție, oferind totodată posibilitatea prospectării de noi domenii de cooperare între firmele daneze și întreprinderile românești.După festivitatea inaugurării, asistenta a. vizitat cu interes expoziția, unde pe o suprafață de aproximativ 1 600 m p aproape 50 de firme dintre cele mai importante ale industriei daneze prezintă o largă gamă de produse.. în standuri sînt expuse mașini electronice de calcul, diferite e- chipamente tehnice, produse chimice, aparataj medical, bunuri electrice de uz casnic, produse ale industriei alimentare și altele. în cadrul expoziției, care rămîne deschisă pînă în ziua de 29 martie, vor fi organizate conferințe tehnice de către o serie de firme daneze.
★Cu prilejul deschiderii Expoziției industriale daneze la București, ministrul comerțului al Danemarcei, dl. Knud Thomsen, a oferit joi o recepție în saloanele hotelului Athe- nde Palace.Printre cei prezenți se aflau Gheorghe Cioară, Simion Bughici, Ion Crăciun, miniștri, Mircea Mali- ța, adjunct al ministrului afacerilor externe. Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, și alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați Ia București și membri ai corpului diplomatic.Au participat, de asemenea, Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București, membri ai ambasadei, precum și N. Arnth-Jensen, președintele Comitetului Guvernului Danez pentru expoziții în străinătate, sosit în țara noastră cu acest prilej.
★Seara, ministrul Knud Thomsen a oferit în cinstea ministrului Gheorghe Cioară un dineu.(Agerpres)

Joi după-amiază, în sala din Șoseaua Kiseleff nr. 3 din Capitală s-a deschis o expoziție organizată de Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare.Expoziția reconstituie cu mărturii autentice momente ale revoluției proletare din Ungaria, desfășurată sub conducerea partidului comunist. O parte din exponate o- glindesc acțiunile de solidaritate a comuniștilor, mișcării revoluționare și democrate, a forțelor progresiste din țara noastră cu lupta poporului maghiar.La deschidere au participat tovarășii Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului Executiv,

secretar al C.C. al P.C.R., Ion Po- pescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-poli- tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass și Bujor Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid, cercetători științifici, istorici, muzeografi, cadre didactice, un numeros public.Au fost prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.Despre însemnătatea acestui e- veniment din istoria poporului maghiar au vorbit directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Nicoiae Cio- roiu, precum și ambasadorul Republicii Populare Ungare la București.
Ședința Biroului Consiliului oamenilor
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muncii de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă România

BUDAPESTA 20. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Poporul ungar sărbătorește la 21 martie aniversarea a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare din 1919. Cu acest prilej, joi, în clădirea Parlamentului din Budapesta, a avut loc o adunare festivă. La adunare au luat parte Jânos Kâdâr, prim-secretar al G.C. al P.M.S.U., Losonczi Pâl, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, și alți conducători de partid și de stat, veterani ai mișcării muncitorești, oameni de știință, artă și cultură, membri ai corpului diplomatic. Au luat parte, de asemenea, delegații de partid și guvernamentale din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Uniunea Sovietică, sosite în Ungaria la invitația C.C. al P.M.S.U. și a guvernului ungar pentru a participa la manifestările consacrate aniversării proclamării Republicii Sovietico Ungare. Delegația Republicii Socialiste România este condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al "C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Tovarășul Kallai Gyula, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic din Ungaria, a prezentat raportul consacrat acestui eveniment.în cuvîntul său, vorbitorul a subliniat că Ungaria socialistă din zilele noastre, care a pregătit și a dus pînă la victoria deplină măreața o- peră începută în urmă cu 50 de ani, aduce prinosul respectului și considerației sale față de predecesorii ei istorici. Ea își pleacă drapelele în fața eroilor primii dictaturi proletare ungare. După victoria Marii Revolu

ții Socialiste din Octombrie, clasa muncitoare ungară a fost prima care a repurtat victoria și a creat Republica Sovietică Socialistă în Ungaria. El a trecut în revistă măsurile înfăptuite în scurta perioadă a existenței Republicii Sovietice Ungare, printre care se numără înfăptuirea primelor alegeri libere din Ungaria, naționalizarea întreprinderilor și pă- mînturilor, introducerea zilei do muncă de opt ore si a asigurărilor sociale și altele.Vorbitorul a arătat că clasa muncitoare ungară a adoptat o poziție internationalists. O astfel de poziție au ocupat și cei mai buni fii ai clasei muncitoare cehoslovace, române, sîrbe și croate, viitorii membri ai partidelor comuniste care se constituiau în acel timp. G. Kallai s-a referit la rolul nefast pe care l-a avut Antanta în zdrobirea Republicii Sovietice Ungare. în continuare el a arătat că la intervenția marilor puteri împotriva Republicii Sovietice Ungare au participat clasele exploatatoare din Cehoslovacia și România.Apoi, vorbitorul a relevat că ideile Republicii Sovietice Ungare, chiar și după căderea ei, au trăit în lupta de clasă împotriva regimului antipopular al lui Horthy. în anul 1945, după eliberarea Ungariei, s-au creat condițiile politice interne pentru eliberarea socială a tării. în aceste condiții clasa muncitoare ungară, sub conducerea partidului ei, și în strînsă alianță cu toate clasele și păturile muncitoare ale țării, a cucerit din nou puterea politică, proclamînd in țară cea de-a doua dictatură victorioasă a proletariatului — Republica Populară Ungară.E] a vorbit despre succesele obținute după eliberare în industrie, a- gricultură, știință și în ridicarea nivelului de trai al poporului. Ceea ce înainte nu era decît o dorință, în prezent este o realitate : toate clasele

și păturile de bază ale tării se unesc sub conducerea partidului și a clasei muncitoare într-o unitate națională socialistă.In continuare, G. Kallai a vorbit despre problemele internaționale. El a arătat Că proletariatul international, în cei 50 de ani care au trecut, a transformat printr-o luptă consecventă și plină de abnegație, în mod radical lumea.în încheierea cuvlntului său, vorbitorul a relevat că Apelul adoptat de consfătuirea de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia constituie o mărturie a faptului că țările socialiste luptă cu consecventă pentru înfăptuirea politicii coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, pentru rezolvarea problemelor internaționale litigioase pe cale pașnică, prin mijloace politice, cu ajutorul tratativelor.în cadrul adunării au rostit, de asemenea, cuvîntări de salut conducătorii delegațiilor străine prezente la adunare.Cuvîntul de salut din partea delegației Republicii Socialiste România a fost rostit de tovarășul Gheorghe Apostol.
★Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare, Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare a oferit joi seara o recepție în saloanele clădirii Parlamentului ungar.
★La Budapesta a avut loc o sesiune științifică, organizată sub egida Academiei de științe din Ungaria, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare. La sesiune a participat și o delegație de istorici dte Republica Socialistă România.In ziua de 20 martie a avut loc ședința Biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România. Participanții la ședință au ascultat o informare cu privire la desfășurarea alegerilor de depu- tați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare din 2 martie 1969. 'Biroul a adresat o telegramă to

varășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Consiliului de Stat.în cadrul aceleiași ședințe au fost dezbătute propunerile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă privind îmbunătățirea organizatorică a activității editoriale în limbile naționalităților’ conlocuitoare.
Cuvîntul de salut 

rostit de tovarășul Gheorghe Apostol

în 1969 și 1970

Manifestări cultural-artistice 
de amploare

Comitetul de Stat. pentru .Cultură și Arta și Uniunea Ziariștilor. ău organizat joi o conferință de presă la care au luat parte ziariști români, corespondenți ai presei străine, atașați culturali și de presă. în legătură cu o serie de manifestări cultural-artistice de amploare, care vor avea loc în 1969 șj 1970 în țara noastră.între 26 august și 4 septembrie va avea loc primul Festival și 
concurs internațional 
de folclor — „Româ
nia 1969“, manifestare care se va repeta din 3 în 3 ani. Această acțiune, răspunzînd interesului- pentru folclor în continuă creștere, va consta dintr-o confruntare în domeniul cîntecului, dansului și muzicii instrumentale între ansambluri și grupuri folclorice din diferite țări. Cu acest prilej, va avea loc, de asemenea, o sesiune științifică despre „folclor în cultura contemporană". Totodată, țara noastră va găzdui și Congresul Societății internaționale pentru narațiunile populare, la care și-au anunțat pînă acum participarea 250 de specialiști din 30 de țări.în urma hotărîrii Congresului Institutu

lui internațional de teatru, din 1967, Cen- i, irului national român pentru I.T.I. i-a revenit cinstea de a les- chide un ciclu de reu
niuni internaționale 
privind dezvoltarea 
profesională a tînăru- 
Iui regizor. Reuniunea, .care se va desfășura în vara aceasta, va prilejui un schimb de opinii însoțit de ilustrații practice : spectacole, fragmente din spectacole, scene filmate etc. O expoziție va face cunoscute aspecte ale teatrului românesc, iar alta — internațională — va fi consacrată cărții și publicației de teatru.

Cel de-al VII-lea sa
lon international de 
artă fotografică este programat în luna mai în sala Dalles. Peste 10 000 de fotografii alb-negru, color și diapozitive din 50 de țări au fost trimise pe adresa salonului pînă la 1 februarie. în Sala Dalles va fi amenajată, de asemenea, o expoziție dedicată fotografiei românești din secolul trecut. în cadrul salonului se vor atribui 25 de distincții, 3 medalii ale Federației internaționale de artă fotografică și un premiu special pentru o lucrare despre România realizată de un fotograf străin.

De curînd. a fost 
constituit Comitetul de 
organizare a celui 
de-al V-lea Concurs și 
Festival internațional 
„George Enescu". Concursul, care se va ‘Jes- fășura la București între .5 și 20 septembrie 1970. va avea, ca și în trecut, trei secții : vioară, pian și canto — femei și bărbați. Față de celelalte ediții s-au oferit con- curenților posibilități mai largi de a-și a- lege lucrări potrivit însușirilor lor artistice și a fost mărit numărul membrilor juriilor celor trei secții. A fost sporită, de asemenea, valoarea premiilor a- cordate. Luna viitoare, prospectul cuprin- zînd condițiile de participare Ia concurs, redactat în mai multe limbi, va fi tipărit și expediat solicitantilor. La festival, ale cărui manifestări vor avea loc între 9 și 22 septembrie 1970, au fost invitați artiști și personalități muzicale de renume, precum și valoroase formații artistice. Cu același prilej se va organiza și cel de-al doilea simpozion de muzicologie consacrat activității lui George Enescu și unor probleme de actualitate ale muzicii românești și universale. (Agerpres)

Cronica zilei
UBBrasBSBSJHBBBCTBBJoi a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Tineretului Comunist Leninist, condusă de A. M. Roganov, șeful secției de propagandă și agitație a C.C. al U.T.C.L,, care, la invitația C.C. al U.T.C., va face o vizită în țara noastră. în după-amiaza aceleiași zile, delegația a fost primită la Comitetul' Central al Uniunii Tineretului Comunist de tovarășul Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C.

★La Invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din

România, joi seara a sosit în Capitală o delegație a Confederației franceze democratice a muncii (C.F.D.T.), compusă din Jean Maire, membru al Biroului Confederal, secretar general al Federației generale a metalurgiei, Michel Rolant, membru al Consiliului confederal, președintele Federației generale a agriculturii, și Jean Bourhis. membru al Secretariatului confederal, responsabil cu probleme europene al Secției internaționale a Confederației.

Stimați tovarăși.îngăduiți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, în numele întregului popor român să vă transmit dumneavoastră și, prin dumneavoastră, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor maghiar, un salut frățesc și calde felicitări cu prilejul aniversării unei jumătăți de veac de la istoricul eveniment al proclamării Republicii Sovietice Ungare.Instaurind acum 50 de ani pentru >prima oară pe pămîntul iJngarml: puterea proletară, clasa muncitoare maghiară. în unire cu celelalte categorii de oameni ai muncii, a demonstrat voința și capacitatea sa de a-și îndeplini înalta misiune ce-i revine în societate, a înscris o pagină glorioasă în istoria patriei.După victoria de importanță istorică a revoluției socialiste în Rusia care a creat prima breșă adîncă în sistemul capitalist, stimulînd avîn- tul mișcării revoluționare și al luptei popoarelor asuprite pentru scuturarea jugului străin, revoluția proletară din Ungaria și nașterea — în condițiile prăbușirii imperiului hăbsburgic sub loviturile luptei de eliberare națională a popoarelor — a Republicii Ungare independente, au oferit un nou exemplu însufle- țitor pentru clasa muncitoare din alte țări, un nou imbold în lupta de eliberare socială și națională a maselor populare.Temîndu-se de apariția unor noi bastioane ale socialismului în Europa, de avîntul luptei revoluționare a clasei muncitoare de pretutindeni, forțele reactiunii mondiale, marile puteri imperialiste s-au grăbit să treacă Ia acțiune pentru sugrumarea tinerei Republici Sovietice Ungare. Clasele exploatatoare din România, răspunzînd chemării reactiunii din Ungaria, au participat la intervenția puterilor imperialiste pentru înăbu- . șirea revoluției și a tinerei Republici sovietice maghiare. Clasa muncitoare, mișcarea revoluționară din România, consecvente spiritului internationalist care le-a animat întotdeauna. s-au ridicat cu cea mai mare energie împotriva acestei intervenții, sprijinind activ revoluția proletară maghiară — inclusiv cu arma în mină. Este știut că numeroși muncitori, țărani și militanti sociali români s-ău înrolat în Regimentul Roșu Internațional din Budapesta — in cadrul căruia s-a format un batalion românesc — luptînd cu eroism împotriva trupelor intervenționiste, pentru apărarea puterii proletare maghiare.Manifestîndu-și activ solidaritatea internaționalistă, sprijinindu-se reciproc în lupta de eliberare națională și socială, clasa muncitoare, mișcările revoluționare și democratice în frunte cu comuniștii din cele două țări ale noastre s-au afirmat ca purtători ai stindardului priete

niei dintre poporul român și poporul maghiar, au pus temelii trainice întăririi acestei prietenii. Acum, cînd în țările noastre puterea se află în mîinile clasei muncitoare aliate cu țărănimea muncitoare, cînd popoarele român și maghiar, libere și stăpîne pe soarta lor, înfăptuiesc o viață nouă, socialistă, cînd în fruntea celor două națiuni se află partidele comuniste, între România și Ungaria se dezvoltă legături de strînsă prietenie și colaborare tovărășească. Amplificarea continuă a- acestor relații de colaborare pe tărîm eco- „nomic, politie, ’cultural și tehnico- '• ; 'Științific ’ între ‘Republica Socialistă România și’Republica Populară Ungară. intensificarea legăturilor frățești dintre Partidul Comunist Român si Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre organizațiile de masă si obștești din cele două tari, corespund intereselor ambelor noastre popoare, contribuie la întărirea unității țărilor socialiste si mișcării comuniste si muncitorești internaționale, la victoria cauzei socialismului si păcii.Poporul român își exprimă bucuria pentru succesele remarcabile obținute de ponorul maghiar, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. în făurirea orîndulrii socialiste, în creșterea forței economice a Datriei, in dezvoltarea științei și culturii." în ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.Anul acesta, poporul nostru va sărbători un sfert de veac de la memorabilul act al eliberării României de sub jugul fascist, perioadă în care socialismul a repurtat victoria deplină si definitivă, atit la orașe cit si la sate. Oamenii muncii. strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român — exponentul fidel al intereselor tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate — își consacră toate forțele realizării programului'trasat de Congresul ăl IX-lea și de Conferința Națională a partidului pentru înflorirea continuă a patriei, pentru desăvîrsirea construcției socialiste.înfăptuind cu consecventă îndatorirea fundamentală de edificare a socialismului pe nămîntul României, partidul nostru își duce totodată la îndeplinire cu înalt simt de răspundere obligațiile ce-i revin pe plan international, ca detașament activ al mișcării comuniste si muncitorești internaționale. în marele front antiimperialist. La baza politicii externe a României stă preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie si colaborare cu toate țările socialiste. pentru întărirea forței și unității întregului sistem mondial socialist.Partidul nostru militează activ pentru refacerea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești. Pornind de la faptul că ceea ce uneș- te._partidele comuniste este mai puternic decît ceea ce le desparte, că divergențele actuale au un caracter vremelnic, partidul nostru va acționa

neabătut și în viitor pentru întărirea solidarității internaționale a mișcării comuniste și muncitorești, pentru creșterea coeziunii și capacității de luptă a întregului front antiimperia- list, a mișcării pentru pace și securitate internațională.Ca tară europeană, România acordă o atenție majoră normalizării relațiilor dintre statele continentului nostru, lichidării reziduurilor celui de-al doilea război mondial și a tuturor surselor de .conflict, rezolvării pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase acumulate în timp, transformării Europei într-o zonă a păcii si securității internaționale. - Recentul apel adresat de țările participante la Tratatul de la Varșovia cheamă statele europene să se abțină de la orice acțiuni care ar putea să învenineze relațiile dintre state, și, în dorința de a trece la măsuri concrete de destindere, propune convocarea unei conferințe europene. Considerăm că a- ceasta, ca și celelalte măsuri preconizate în apel, pot aduce o contribuție prețioasă la întărirea securității pe continentul nostru și în întreaga lume.Solidar cu lupta eroică a poporului vietnamez, căruia îi acordă constant sprijin material, politic și moral, poporul român consideră că tratativele cvadripartite de la Paris trebuie să ducă la încetarea războiului din Vietnam, asigurîndu-se astfel poporului vietnamez dreptul de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară. Partidul și guvernul țării noastre se pronunță, de asemenea, pentru stingerea neîntîrziată a conflictului din Orientul Apropiat, deosebit de periculos pentru pacea generală, prin înfăptuirea Rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate în anul 1967.Viața demonstrează tot mai concludent că drumul spre evitarea războiului, spre întărirea păcii internaționale — și pe acest drum merge ferm și România — îl constituie instaurarea în relațiile dintre toate țările, fără deosebire de orînduire socială, a principiilor independentei șl suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta așa cum crede de cuviință.în încheiere, îngăduiti-mi, dragi tovarăși, ca de la această înaltă tribună, să vă urez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii maghiari, noi și mari succese în opera de construire a socialismului, în înflorirea și propășirea Republicii Populare Ungare, în interesul cauzei socialismului și păcii.Trăiască prietenia și colaborarea frățească româno-ungară 1
★Joi dimineața, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, împreună cu ceilalți oaspeți din străinătate, a vizitat expoziția consacrată aniversării a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare.

FLORICA 
MUSICESCU

In ziua de 19 martie 1969 s-a stins din viață — după o lungă și grea suferință — Florica Musicescu, una dintre marile personalități ale culturii muzicale românești.Născută în 1887, la Iași, fiica muzicianului Gavriil Musicescu și-a făcut studiile muzicale la Conservatorul din Iași, urniînd apoi ani de perfecționare la Leipzig și Paris. Florica Musicescu s-a dedicat cu pasiune carierei pedagogice, pe care a ilustrat-o cu o scînteietoare inteligență, putere de muncă și organizare metodică, fiind considerată ca una dintre întemeietoarele școlii pianistice românești. Conducted cu dragoste și devotament catedra de pian a Con

servatorului din București, ea a dat vieții muzicale numeroși profesori, pianiști și virtuoși de renume mondial.Fiind apreciată și recunoscută unanim ca o personalitate de mare prestigiu în pedagogia pianului, a făcut parte din numeroase jurii internaționale și a ținut cursuri de perfecționare în tară și peste hotare.Munca și devotamentul său au fost răsplătite cu titlurile de Artist emerit, Profesor emerit, precum și cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea din viață a muziciene! Florica Musicescu, viata artistică și școala pianistică românească încearcă astăzi o grea pierdere.
MINISTERUL ÎNVATAMÎNTULUI, 

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA, 

CONSERVATORUL 
„CIPRIAN PORUMBESCU"

★înhumarea și adunarea de doliu vor avea loc vineri, 21 martie, a.c., ora 15, la Cimitirul Bellu.

Complexul meteorologic 
de pe malul Mării NegreA fost terminată construcția com
plexului meteorologic înălțat pe malul 
Mării Negre, între Constanța yi Ma
maia. Acesta cuprinde o clădire prin
cipală cu terasă, cabine și laboratoare 
destinate activității de studii și cerce
tări în domeniul meteorologiei, hidro
logici, chimiei și biologiei, o platformă 
pentru observațiile meteorologice, re
miză de lansare a radiosondelor, sta
ție de prelucrare a datelor meteoro
logice, precum yi un foișor cu estacadă 
pentru efectuarea măsurătorilor pe 
mare. Noul complex asigură condiții 
optime de desfășurare a activității me
teorologice în zona litoralului româ
nesc, furnizînd în același timp date 
utile navigației pe Marea Neagră.

(Agerpres)

vremea zero
zilele

I

Ieri in țară : vremea s-a menținut rece și umedă mai ales în sudul și estul țării. Cerul a fost mai mult acoperit. A nins temporar în Oltenia, Muntenia, Do- brogea și Moldova și cu caracter local în Transilvania. în Banat și Crișana precipitațiile au fost mai ales sub formă de ploaie. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în Bărăgan, Do- brogea și Moldova, viscolind pe alocuri zapada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 7 grade la Avrămeni șl plus 8 grade la Baia Mare. în Bucu
rești : vremea s-a menținut

umedă și rece, cu’ cerul acoperit. A nins intermitent. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins grade.
Timpul probabil pentru

de 22, 23 și 24 martie. în tară : vremea se menține rece în prima parte a intervalului, mai ales în jumătatea de est a tării, în a doua parte se va încălzi ușor, începînd din sud-vestul țării. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 1 și plus 9 grade, local mal ridicate, 
în București : vremea se menține rece la început, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară către sfîrșitul intervalului.
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Conferința de la Paris GENEVA

în problema VietnamuluiO nouă„ședință de rutină"
CORESPONDENȚA 

DE LA AL. GHEORGMIV

SINGAPORE 20 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și-a încheiat joi vizita în Singapore- înainte de plecare a avut loc o conferință de presă în cursul căreia conducătorul delegației a subliniat că ambele guverne au fost de acord să studieze problema cooperării în diferite domenii, printre care industriile de prelucrare a lemnului, de utilaje a-

gricole și alte mașini, precum și petrochimică. România va importa din Singapore pneuri pentru autovehicule, mobilă și articole de metal și, la rîndul său, va exporta tractoare, mașini-unelte și îngrășăminte. S-a stabilit formarea unei Societăți mixte pentru promovarea comerțului între România și Singapore. în cursul întrevederilor s-a abordat și perspectiva relațiilor culturale dintre cele două țări.

Discuțiile din Comitetul
1

pentru dezarmare

Eliminarea discriminării
rasiale—o îndatorire

A noua ședință a conferinței eva- dripartite pentru Vietnam a fost a- preciată de observatorii politici de aci ca fiind o nouă „ședință de rutină", caracterizată prin confruntarea pozițiilor cunoscute ale delegațiilor . participante. Nici discuțiile de ieri nu au marcat vreun pas pe calea soluționării de fond a problemei vietnameze.Tran Buu Kiem, F.N.E., care a luat a reafirmat cerința sl necondiționate a cane si ale aliaților lor din Vietnamul de sud. El a criticat cu tărie proiectul anunțat de Administrația americană de a reduce efectivul trupelor sale în măsura în care autoritățile saigoneze le-ar putea înlocui cu trupe proprii. Aceasta, a arătat Tran Buu Kiem, echivalează cu perpetuarea prezentei trupelor americane în această regiune, dat fiind că Saigonul nu are posibilitatea de a le înlocui. El a subliniat că forțele patriotice din Vietnamul de sud „nu vor înceta lupta atît timp cît S.U.A. vor continua agresiunea lor".Reprezentantul R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a subliniat la rîndul său că „poporul vietnamez nu cere reducerea efectivelor, ci pur și simplu retragerea din Vietnamul de sud a trupelor S.U.A. și ale aliaților lor". Au luat, de asemenea, cuvintul reprezentanții Statelor Unite și autorităților saigoneze, care au reafirmat pozițiile formulate în ședințele precedente.

șeful delegației primul cuvîntul, retragerii totale trupelor ameri-

KUALA LUMPUR 20 (Agerpres). — Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a sosit joi în Malaya, în fruntea unei delegații guvernamentale române, în vederea unor discuții asupra relațiilor comerciale și economice. în cursul șederii sale, Gheorghe Rădulescu se va întîlni cu vice-prim-ministrul Tun Abdul Razak, și cu membri ai guvernului.Răspunzînd întrebărilor puse de ziariști, în cadrul unei conferințe de presă organizate imediat după sosire, tovarășul Gheorghe Rădulescu a relevat că delegația guvernamentală română va discuta dezvoltarea relațiilor economice și comerciale și, îndeosebi, elaborarea unui acord comercial. Noi sîntem de asemenea, dispuși să discutăm orice alte probleme cu oficialitățile tării — a spus el. întrebat dacă acest lucru va include stabilirea relațiilor diplomatice, conducătorul delegației a arătat că se poate discuta această problemă dacă partenerii Ia convorbiri doresc. „Politica României este de a stabili relații diplomatice cu toate țările, indiferent de sistemul lor social și politic".Vicepreședintele Consiliului de Miniștri s-a referit în cursul conferinței de presă și la vizitele întreprinse în Australia și Noua Zeelandă, pe care le-a caracterizat ca fiind „foarte reușite". S-a reamintit cu acest

prilej că România a încheiat cu Australia un memorandum de înțelegere pentru promovarea pe mai departe a relațiilor economice, stabilind un comitet promovarea acestora, landă a fost încheiat mercial și au fost stabilite relații diplomatice. „Noi considerăm că a- ceste vizite au fost foarte utile, ele constituind o contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre*.

cele două tari mixt pentru în Noua Zee- un acord co-

GENEVA 20. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Ședința de joi dimineața a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a fost deschisă de șeful delegației ni- geriene, Sule Kolo, care s-a ocupat îndeosebi de problema dezarmării nucleare. El a arătat, printre altele, că Tratatul de neproliferare a armelor nucleare nu poate fi izolat de celelalte măsuri de dezarmare, așa cum reiese de altfel și din articolul 4 al tratatului. în continuare, vorbitorul și-a exprimat regretul că nu au început încă negocieri bilaterale ame- ricano-sovietice cu privire la _ limitarea armelor strategice ofensive și a mijloacelor de transportare la țintă, precum și a sistemelor de apărare balistică, subliniind necesitatea unor asemenea convorbiri în completarea și lărgirea prevederilor tratatului de neproliferare a armelor nucleare. Vorbitorul a sugerat ca pe agenda conferinței să fie înscrise următoarele probleme prioritare : încetarea cursei înarmărilor nucleare, dezar-
„Operațiunea Anguilla

pe agenda Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare
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NEA BRITANICĂ

VIETNAMUL DE SUD

Miting într-o zonă 
eliberată

Situația din Namibia in discuția ConsiliuluiSAIGON 20 (Agerpres). — După cum transmite agenția de presă „E- liberarea", într-o zonă eliberată a Vietnamului de sud a avut loc la 19 martie un miting cu prilejul zilei naționale împotriva agresiunii a- mericane, la care au luat ■ parte membrii Prezidiului C.C. al F.N.E., reprezentanți ai partidelor și organizațiilor de masă afiliate la F.N.E., delegați din partea unităților armatei populare de eliberare. în numele Comitetului Central al F.N.E., Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului, a dat publicității o declarație în care este denunțat războiul de agresiune dus de Statele Unite împotriva poporului vietnamez.După ce trece în revistă succesele luptei de rezistentă a poporului sud-vietnamez. documentul exprimă gratitudinea fată de sprijinul primit din partea R. D. Vietnam, a celorlalte țări socialiste și cercurilor progresiste din lume. în încheiere, declarația reafirmă dorința de pace, independentă și libertate a poporului sud-vietnamez si hotărîrea sa neclintită de a pune capăt agresiunii.

(leNEW YORK 20 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. întrunit joi la cererea unui grup de 44 de state ăfro-asiatice și a Iugo.- slaviei pentru a examina situația din teritoriul Namibia (fosta Africă de sud-vest). In discuția membrilor Consiliului se află un proiect de rezoluție cerînd să fie luate măsuri pentru ca Republica Sud-Africana, care promovează o politică de apartheid atît în interiorul țării, cit și pe teritoriul Namibiei, să se retragă din acest teritoriu și să dea posibilitatea creării condițiilor pentru ca populația namibiană să obțină independența. Proiectul de rezoluție menționează, totodată, că refuzul guvernului R.S.A. de a recunoaște hotă- rîrea Adunării Generale a O.N.U. din 27 octombrie 1967, prin care i-a fost anulat mandatul asupra Africii de sud-vest, constituie o amenințare la adresa păcii în această regiune.

s-a

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Debarcarea unor detașamente mi
litare engleze în insula Anguilla a 
suscitat vii critici în cercurile atro- 
asiatlce de la O.N.U. în ciuda opo
ziției delegatului Marii Britanii, 
Comitetul special O.N.U. pentru de
colonizare a hotârît sâ considere 
drept „o problemă urgentă” inva
zia britanică în această insulă 
din Marea Caraibilor. Reprezentan
ții Republicii Mali, Tanzaniei, Si
riei și Coastei de Fildeș au cerut 
„să tie luată în considerație ime
diat” situația din Anguilla. Comi
tetul a respins argumentele pre
zentate de Marea Britanie, care a 
încercat să justifice acțiunea mili
tară întreprinsă în această insulă.THE WALLEY. — După cum relatează corespondenții agențiilor occidentale de presă. în Anguilla a fost instalat un „împuternicit Britanii" în persoana lui Lee.Ronald Webster, care a funcția de președinte după declararea independentei An- guillei față de Marea Britanie. a declarat că nu vor fi duse nici un fel de tratative cu Marea Britanie. de- cît după „retragerea imediată și completă a tuturor forțelor engleze" și după „demiterea lui Anthony Lee".

al MariiAnthonyîndeplinit provizoriu

LONDRA. — Ministrul de externe britanic, Michael Stewart, a declarat miercuri în Camera Comunelor că debarcarea unităților de parașutiști en-
C3

(Urmare din pag. 1)faptului că dezvoltarea economiei, făurirea unei industrii proprii constituie o năzuință majoră a poporului turc și o preocupare centrală a guvernului. Fabricile, șantierele devin din ce în ce mal mult atribute ale peisajului turc contemporan. în locul vechilor piste pentru caravane — singurele drumuri cunoscute aici de-a lungul secolelor — s-au construit și se construiesc șosele largi, căi ferate ; fostele caravanseraie se transformă în pitorești moteluri. Folosirea mai deplină a bogatelor resurse naturale depistate în ultimii ani în cadrul unui larg program de cercetări constituie baza preocupărilor de dezvoltare a economiei.Lîngă Iskenderun, în partea de sud-est a tării, e în plină construcție un combinat metalurgic — al treilea din Turcia — cu o capacitate proiectată de un milion de tone Pe an. La Seydișehir, deschiderea șantierului în vederea edificării unui combinat de aluminiu s-a transformat într-o sărbătoare a populației locale, mii de oameni, care din tată în fiu nu au cunoscut alte îndeletniciri decît păs- toritul si lucrarea pămîntului, vă- zîndu-se în l’ața unor perspective noi. O dată cu încheierea lucrărilor la barajul de la Keban, puterea e- nergetică a țării va crește cu un milion două sute de mii kilowați. în diverse alte puncte ale țării se ridică încă zece hidro și termocentrale de capacități diferite. Bogățiilor forestiere ale tării — cele mai. mari din Orientul Apropiat — Ii se. va conferi un nou rol în economia țării, o dată cu intrarea în funcție a celor trei combinate de celuloză aflate în șantier. Turcia își satisface jumătate din necesitățile de petrol din producție proprie și — după cum îmi spunea dl. Tiirgiit Ozal, subsecretar de stat la Organizația planului — în viitorii patru ani producția de țiței se va dubla. Paralel se depun eforturi pentru sporirea capacității de rafinare, în scopul eliminării complete a dependenței fată de companiile petroliere străine, care — după cum scria zilele acestea ziarul „Ulus" — în a- fară de faptul că-și vînd alei produsele la un preț, ce depășește cu circa

o treime prețul mondial, nu ezită să încerce a împiedica dezvoltarea producției petroliere naționale.Principalul sector al economiei este cel de stat. Despre rolul și ponderea acestui sector dl. Ozal mi-a spus : ..Peste 50 la sută din investițiile din ultimii ani sint făcute de stat, iar din acestea 92 la sută din surse pro^ prii. Scopul este ca în viitorii ani toate investițiile de stat să fie făcute din surse naționale, ceea ce va consolida și va da noi valențe independentei noastre economice".Interlocutorul meu a subliniat că un moment important în efortul de creare a unei industrii naționale l-a constituit trecerea în 1983 la programarea economică.Șantierele, noile uzine și fabrici furnizează de lucru unui număr sporit de oameni din cei o sută de mii indicați în presă și în dezbaterile

glezi în Anguilla ar fi fost necesară pentru a face posibilă „exercitarea responsabilităților constituționale ale Marii Britanii în domeniul apărării și politicii externe a insulei".

marea nucleară, interzicerea folosirii armelor chimice și bacteriologice, folosirea pașnică a fundului mărilor și oceanelor, dezarmarea generală și totală. El a adăugat că lucrările comitetului trebuie să ducă la încheierea unui acord pentru interzicerea exploziilor nucleare subterane, a ținui acord de interzicere a producției de materiale fisionabile militare, și a unui acord terzicerea diversificării existente.Delegatul britanic, Ivor ferindu-se la tratatul de neproliferare nucleară a subliniat că eficiența lui este dependentă de adeziunea tuturor statelor nucleare, inclusiv a celor care posedă o tehnologie nucleară dezvoltată. Tratatul, a spus Ivor Porter, trebuie să constituie un punct de plecare în viitoarele tratative pentru dezarmare, astfel îneît să se poată realiza un climat de încredere între state. Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea încheierii unui acord pentru interzicerea exploziilor subterane. Delegatul britanic a apreciat că propunerea sovietică cu privire la folosirea în scopuri pașnice a fundului mărilor și oceanelor conține unele puncte demne de a fi luate în discuție.Șeful delegației canadiene. George 
Ignatieff, și-a exprimat dorința ca Tratatul de neproliferare a armelor nucleare să capete un caracter universal. considerîndu-1 un preludiu la controlul și limitarea armamentelor. El a precizat, de asemenea, că tratatul trebuie conceput ca o obligație de a adopta alte măsuri de dezarmare. Pentru aceasta, primordial este să înceteze cursa înarmărilor între Statele Unite și U.R.S.S., fără de care tratatul își va pierde eficiența. în acest sens se impun de urgență negocieri bilaterale cu privire la limitarea înarmărilor cu rachete nucleare. Vorbitorul și-a exprimat speranța că Franța își va relua locul în comitet pentru a-și aduce contribuția la lucrările conferinței. De asemenea, a adăugat Ignatieff. într-un viitor apropiat comitetul va trebui să ia în considerare modul cum R. P. Chineză ar putea să se asocieze la tratativele de dezarmare. După părerea guvernului canadian, aceste două puteri nucleare nu pot lipsi din actuala componentă a comitetului — a declarat Ignatieff.

în scopuri pentru in- arsenalelor
Porter, re-

Destinderea
necesitate

Fotografia de mai sus surprinde un 
moment al debarcării pe insulă

ROMA 20. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Joseph Luns, ministrul afacerilor externe al Olandei, care a făcut o vizită oficială în Italia, a părăsit joi după-amiază Roma, în- dreptîndu-se spre Haga. înainte de plecare, Joseph Luns a făcut o declarație presei, menționînd că „punctele de vedere ale Italiei și Olandei asupra principalelor probleme europene sînt identice și paralele", 
două țări 
necesității 
destindere 
răsăriteană".Re£erindu-se la întîlnirea dintre

El a precizat că cele 
„sînt de acord asupra 
dezvoltării politicii de 
cu țările din Europa

f
Se împlinesc nouă ani de Ia masacrul de la Sharpesville. In acea zi, o coloană de mai multe mii de ma- nifestanți monstrau discriminărilor siale, turl fost către siune foc de arme, africani au fost atunci uciși, iar 186 au fost răniți. în memoria victimelor acestei tragedii, o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. a proclamat 21 martie ca zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale.Apartheidul, sau „teoria dezvoltării separate a raselor" — cum o numesc eufemistic autoritățile de la Pretoria — este un produs tipic al imperialismului și colonialismului. în Republica Sud-Africană. unde apartheidul a fost ridicat la rangul de politică de stat, asuprirea rasială îmbracă forme multiple, mani- festîndu-se pe plan economic, politic, social. în timp ce trei milioane și jumătate de oameni de origine europeană stăpînesc 87 la sută din terenurile arabile ale țării, populația africană autohtonă, însumînd 14 milioane de oameni, dispune de restul acestor terenuri. Salariul u- nui muncitor african este de 6—15 ori mai mic decît al semenului său de origine eu-

care de- împotriva ra- drep- a depentru democratice, întîmpinată forțele de repre- sud-africane cu 69 de

în Europa

umanitățiiropeană. în țara care furnizează 74 la sută din producția de aur a lumii capitaliste, din cauza foamei 54 la sută din copiii africani sînt sub greutatea normală, iar 17 la sută poartă semnele unei subnutriții totale. Africanii din R.S.A. sînt lipsiți de cele mai elementare drepturi politice ; parlamentul țării nu arc în rindu- rile sale nici un om de culoare. Populația africană este obligată să trăiască la periferia societății, nu este admisă în „orașele albe", fiind înghesuită în faimoasele rezer- vații-lagăre denumite bantustane.O variantă a apartheidului este în curs de aplicare în Namibia, teritoriu ocupat ilegal de R.S.A., și în Rhodesia, unde 50 000 de oameni au fost a- runcați în rezervații. Indisolubil legată de colonialism, discriminarea rasială se manifestă în teritoriile africane aflate încă sub dominația Portugaliei care, de altfel, colaborează strîns cu autoritățile rasiste de Ia Pretoria și Salisbury. Ea se face simțită cu acuitate și în țări dezvoltate ale Occidentului, îndeosebi în S.U.A.Discriminarea rasială este în totală contradicție cu normele și principiile înscrise în Carta O.N.U., care proclamă egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor, indiferent de rasă, religie, sex. Abdul Rahim Farak, pre-

ședințele Comitetului special al O.N.U. însărcinat cu cercetarea politicii de apartheid, întrunit recent la Nev; York, a declarat că guvernul Africii de Sud a blocat toate căile de înțelegere cu cei care se opun regimului rasist și din a- ceastă cauză mișcarea de eliberare din această țară consideră justificat să recurgă toate formele luptă, inclusiv armată. ~ Zambiei, unda, ca se alte politice țări africane, au arătat nu o dată că lipsa de progres pe calea eliminării discriminării rasiale atrage în mod inevitabil primejdii pentru pacea și securitatea continentului negru.România socialistă, care militează cu consecvență pentru egalitatea în drepturi a tuturor țărilor, pentru dreptul tuturor popoarelor de a fi stă- pîne pe destinele lor, a sprijinit și sprijină la O.N.U. și în toate forurile internaționale propunerile și rezolu- ; țiile care cheamă la” lichidarea discriminărilor rasiale, se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea plăgii rasismului în Africa și pe toate continentele, își manifestă solidaritatea toate forțele re pentru națională șl pentru pace greș.

la de 
' ' r luptăPreședintele Kenneth Ka- și numeroa- personalități din diferite

activă cu luptătoa- eliberare socială, și pro-
A. BUMBAC

- f

imperioasaministrul italian de externe, Pietro Nenni, și Joseph Luns, ziarul „Avânți" arată că una din principale probleme aflate în centrul atenției celor doi oameni de stat a fost „N.A.T.O. și relațiile Est-Vest“. Nenni a precizat că 
astăzi „este mai necesar ca ori- 
cînd ca Europa să-și facă auzită 
vocea și să participe la procesul 
de destindere în care crede și pe 
care noi înțelegem să-l dezvoltăm". La rîndul său, ministrul de externe olandez, scrie ziarul, a relevat că „declarațiilor de des
tindere trebuie să le urmeze și de 
o parte și de cealaltă inițiative 
concrete
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Turciei contemporane
parlamentare ca fiind propulsați a- nual de la sate spre centrele industriale. în cercurile politice se speră că înfăptuirea actualului program de cinci ani, accelerarea ritmului de dezvoltare a economiei vor reduce, de circa două turci care dentală.Străbătînd cîmpiile

asemenea, numărul celor sute de mii lucrează în de muncitori Europa occi-Străbătînd cîmpiile Turciei, ești martor și al unui efort consacrat ridicării nivelului agriculturii, a satu- • lui în general. A sporit în ultimul timp numărul tractoarelor, se folosesc mai multe îngrășăminte chimice, iar în masa celor 40 000 de sate crește numărul acelora dotate cu lumină electrică. »Este impresionant, în orașe ca și la sate, peisajul uman al Turciei. Străzile și bulevardele, ulicioarele satelor și cîmpiile din jurul lor sint

Vedere panoramica a orașului Ankara

inundate de copii. După estimări, aproape 60 la sută din populație este alcătuită din copii sub 14 ani. Viitorul acestor copii, în fond viitorul țării, formează obiectul unei atente preocupări. Ministrul educației, dl. Ilhami Erten, îmi declara că niciodată de-a lungul istoriei sale poporul turc nu a fost atît de însetat ca in prezent de a cunoaște, de a învăța, „în dorința de a satisface cererile ce vin din toate părțile, principala noastră preocupare este aceea de a construi școli, de a trimite învățători și profesori, material didactic, mi-a declarat dl. Ilhami Erten. Alocațiile pentru învățămînt sporesc din an în an cu sute de milioane de lire. Ca urmare am reușit să cuprindem în învățămîntul elementar 90 la sută din copiii de vîrstă școlară, și sperăm să încheiem cu generalizarea acestei forme de învățămînt în 1972“. La diverse ore din zi, pe drumurile rurale întîlnești grupuri-grupuri de copii, dueîndu-se în satul cel mai apropiat unde se găsește școală. învățătorii turci, deveniți o figură centrală a peisajului social, se disting printr-un pasionant efort de a răs- pîndi știința de carte în cele mai îndepărtate unghere ale țării. Ei predau în trei serii — dimineața, la prînz și seara — pentru a putea cuprinde cît mai mulți elevi. Se speră că prin construirea de noi școli, prin noile promoții de învățători, în viitorii cîțiva ani să se reușească definitivarea procesului complex de lichidare a analfabetismului. O dată cu progresul satelor, crește numărul școlilor medii, se lărgește învățămîntul superior, care a fost orientat în ultimii ani în special spre satisfacerea nevoilor de cadre ale economiei naționale.Numeroase elemente și fapte cotidiene îți întăresc impresia că poporul turc, de 33 de milioane de oameni, este însuflețit de o mare dorință de a pune în valoare bogățiile naturale ale țării, de a trăi în pace cu celelalte popoare, de a colabora cu ele în avantaj reciproc. Pentru cel care vine din România este deosebit de plăcut să constate că opinia publică din Turcia cunoaște tot mai bine înfăptuirile poporului nostru pe drumul progresului și este doritoare să strîngă tot mai mult legăturile dintre cele două țări.

VEST-GERMAN
în

este doar al chestiunii mai impor-

neîntîr- această acțiuni „Acțiunile fi miraco-

„Să mai îndrăznească să zică cineva 
că portbagajul e prea mic".(Din „Westdeutsche Allgemeine Zeitung")
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„Cumpărați zîat, încă săptămînă, N.S.U.". N.S.U. vor Iul bursei în 1969". A- cest apel lansat cercurilor de afaceri de ziarul vest-german „Frankfurter Borsen- briefe", reflectă febra pe care o produce în respectivele cercuri proiectata fuziune între firmele de automobile N.S.U., Volkswagen și Auto Union (aceasta din urmă produce cunoscutele automobile de marca D.K.W.). îndemnurile de a cumpăra acțiunile N.S.U. se explică prin aceea că, în caz de fuziune, acționarii acestei firme devin. în mod automat, și acționari ai noii societăți. Or, acțiunile „Volkswagen" sînt astăzi foarte bine cotate nu numai în R.F.G., dar și Ia marile burse din lume.Acesta un aspect și nu cel tant. Esențial este că, datorită concurentei de pe piața occidentală a automobilului, fuziunile — care se fac, de obicei, după principiul „cel mare înghite pe cel mic" — au devenit tot mai frecvente. Re- latind despre fuziunea

celor trei mărci, care urmează a fi perfectată la 26 aprilie, ziarul „Die Welt" subliniază că sensul ei este de a întări poziția noului grup pe piața vest-germană. Din totalul de automobile vîndute anual în Germania occidentală — precizează ziarul — 22 la sută provin din import, iar 34 la sută sînt produse de firme străine, care au investit capital în industria de automobile din R.F.G. Cu alte cuvinte, peste jumătate (56 la sută) din automobilele vîndute în R.F.G. nu sînt de producție proprie, ci sînt automobile

mericane, japoneze engleze și altele. Scopul urmărit de fuziunea dintre firmele N.S.U., Volkswagen și Auto Union este tocmai de a contracara ofensiva „automobilului străin" pe piața vest-germană. Nu este mai puțin adevărat că firmele vest-germane, ca Volkswagen, participă și ele, într-o largă măsură, cu produsele lor. la lupta de concurentă pe piața mondială a automobilului — arena unei înverșunate înfruntări între giganții acestei ramuri industriale.
G. D.

Camera Comunelor a Ca
nadei a ținut miercuri o șe
dință specială, în urma nu- meroaselor proteste împotriva instalării sistemului de rachete anti-rachete american în apropierea granițelor canadiene. Reuniunea a fost cerută de liderul Partidului nou democrat, Thomas Douglas, pentru a se examina cererea pe care Statele Unite ar fi a- dresat-o Canadei, privind acordarea dreptului de a lansa rachete peste teritoriul canadian, în eventualitatea unor acțiuni de interceptare.

„Șansele de depășire a 
actualei crize a U.E.O. sînt 
minime", a declarat Willy Brandt, vicecancelarul vest-german și ministrul afacerilor externe. El a amintit că guvernul federal vest-german apreciază că Piața comună trebuie să ră- mînă deschisă tuturor țărilor candidate.

0 seară consacrată împli
nirii a 150 de ani de la naș
terea scriitorului român 
Alecu Russo a fost organizată de Asociația de prietenie sovieto-română și Institutul Pedagogic de Stat din Moscova. Despre viața și activitatea lui Alecu Russo au vorbit I. Zaiunci- kovski, candidat în științe filologice, și scriitorul I. Konstantinovski. Âu fost prezenți membri ai ambasadei române la Moscova.

0 nouă publicație săptă- 
mînală, cu li^ul „Unsere Zeit — Sozialistische Volkszeitung", va apare din luna aprilie în R. F. a Germaniei. Editorul, Kurt Bachmann, purtător de cuvînt al Comitetului Federal al Partidului Comunist German, a declarat că pentru promovarea intereselor sociale, politice și naționale ale clasei muncitoare vest-germane, apariția unei publicații în acest scop pe întreg cuprinsul R. F. a Germaniei a devenit o necesitate urgentă.

Congresul Național al 
Guaiemalei a anulat un 
decret, em’s *n prin care erau interzise schimburile comerciale cu țările socialiste, anunță agenția France Presse. In actul legislativ adoptat cu acest prilej se subliniază necesitatea suprimării limitărilor existente în domeniul schimburilor comerciale.

Serviciul de securitate al 
provinciei Guanabara <Brazi- lia) a anunțat arestarea a șase persoane acuzate de apartenență la Partidul comunist. Printre arestați se numără un ziarist, un ofițer al marinei comerciale braziliene și două femei.
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