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în zilele de 16 și 17 februarie, tovarășul B. N. Ponomariov, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația G.C. al P.C.R.Sîmbătă dimineața, oaspetele a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.G. al P;C.R., împreună cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.în timpul șederii în România, tovarășul B. N. Ponomariov a avut

convorbiri cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Mihai Dalea.în cursul întîlnirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și cu privire la probleme ale pregătirii întîlnirii consultative și consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.La întîlniri a participat A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București.
★Sîmbătă la prînz, tovarășul B.N. Ponomariov s-a înapoiat la Moscova.

Stimați tovarăși,în cursul zilei de astăzi, în virtutea legii votate de Marea Adunare Națională cu privire la noua organizare administrativ-teritorială a țării, în întreaga țară are loc constituirea comitetelor județene de partid și a consiliilor populare județene provizorii. Odată cu intrarea în funcțiune a noilor organe locale de partid și de stat se înfăptuiește una din hotărîrile de mare însemnătate ale Conferinței Naționale a partidului cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale din patria noastră. Se deschide o nouă etapă în activitatea organelor de partid și de stat cu repercusiuni adînci pentru întreaga dezvoltare viitoare a societății noastre socialiste, pentru ridicarea bunăstării întregului popor. Nu mă voi mai referi la importanța și principiile de bază ale poii organizări administrativ-teritoriale de care am vorbit pe larg în expune- Area prezentată la Marea Adunare Națională. Aceste măsuri — parte integrantă a programului de perfecționare a conducerii generale a activității economice și sociale — creează un cadru organizatoric mai bun pentru desfășurarea muncii creatoare de edificare a noii orînduiri sociale în România. Prin înlăturarea unor verigi intermediare, conducerea centrală se apropie mai mult de u- nitățile de bază, de oraș și de comună, al căror rol sporește în întreaga activitate economică, socială, de construcție a societății socialiste. Se va asigura, totodată, o și mai largă participare a maselor populare la conducerea treburilor de stat și obștești, precum și dezvoltarea și perfecționarea democrației noastre socialiste — caracteristica de bază a orînduirii noastre noi.Cu prilejul acestui important e- veniment permiteți-mi să vă felicit și să vă transmit salutul căl- 
i duros al Comitetului Central, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, dv., comitetului județean de partid și consiliului popular județean provizoriu, tuturor membrilor de partid și celorlalți cetățeni ai județului Prahova.în configurația județului Prahova se reflectă în modul cel mal pregnant principiile ce caracterizează noua organizare administrativ-teritorială a țării. Județul dv. constituie o unitate administrativă complexă, echilibrată, cu o însemnată forță economică, precum și cu largi și multiple posibilități de dezvoltare. Deși ca suprafață județul Prahova se află sub media pe țară, dacă ținem seama de densitatea demografică de circa 149 de locuitori pe kilometru pătrat — cea mai mare densitate existentă în țara noastră — și care face ca populația să atingă cifra de aproximativ 700 000 de locuitori, județul dv. se înscrie în rîndul județelor mari ale României. Relieful, condițiile pedoclimatice creează cadrul optim pentru dezvoltarea unei activități economice multilaterale. Județul Prahova se numără, de asemenea, printre județele fruntașe în ce privește numărul orașelor. Cu 11 orașe și cu o pondere a populației urbane de circa 56 la sută, cu 295 salariați la mia de locuitori, Prahova poate fi considerat și din acest punct de vedere unul din județele importante ale țării.Dispuneți în același timp de o dezvoltată bază energetică și de materii prime complexe — zăcăminte de petrol, gaze, cărbune, de mari resurse de mase lemnoase, de materiale de construcție și altele. Cu excepția Municipiului București — Capitala țării — județul Prahova se află în fruntea județelor noastre în privința volumului producției industriale precum și al producției pe locuitor. Cele 67 de întreprinderi republicane, producția globală de peste 14 miliarde lei — reprezentînd circa 

7 la sută din producția întregii e- conomii naționale — perspectivele de dezvoltare în continuare a industriei, asigură județului Prahova posibilități largi pentru a-și aduce o contribuție tot mai importantă la opera de industrializare socialistă a țării, la creșterea bunăstării întregului popor. Dispunînd de o suprafață agricolă de peste 268 000 de hectare, din care jumătate teren arabil, de mari suprafețe de vii, livezi și pășuni, județul Prahova se bucură totodată de bune condiții pentru practicarea unei a- griculturi intensive, îndeosebi pen-

mărețelortru dezvoltarea viticulturii, pomi- culturii, legumiculturii și creșterii animalelor.în același timp, în domeniul a- griculturii, județul moștenește de la fosta regiune și unele lipsuri, îmi exprim încrederea că noul comitet județean de partid și consiliul popular județean se vor preocupa mai mult decît fostul comitet regional și sfat popular regional de dezvoltarea agriculturii, în special de viticultură, pomicultură și creșterea animalelor. Este de datoria dv., ca și pe această cale să vă aduceți contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea privind modernizarea și dezvoltarea agriculturii din țara noastră. Aveți pentru aceasta toate condițiile și desigur că în anii următori veți do- bîndi și în acest domeniu rezultate pe măsura celor obținute în industrie.în județul Prahova există o puternică bază pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică precum și pentru înflorirea în- vățămîntului. Așa cum s-a amintit aici, începînd din acest an dispuneți și de un institut de învăță- mînt superior, și cu cele 27 de licee teoretice și de specialitate, cu

20 de școli profesionale, cu 437 de școli de cultură generală, județul Prahova se situează la loc de frunte și în domeniul condițiilor necesare instrucției publice a populației.Există, de asemenea, largi posibilități pentru dezvoltarea unei intense activități culturale, artistice și politice de masă, precum și pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în vederea îmbunătățirii continue a ocrotirii sănătății populației. Ținînd seama de numărul paturilor la mia de locuitori, și de numărul medicilor vă situați printre județele cu o situație bună în privința rețelei sanitare.Rezultă deci că atît din punct de vedere economic cît și social, științific și cultural, dispuneți de tot ceea ce este necesar pentru a desfășura o activitate rodnică, pentru a face ca județul Prahova să se înscrie între județele fruntașe ale țării și în industrie, și în agricultură, și în activitatea de ridicare a nivelului cultural al cetățenilor, de sporire a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. Depinde de dv., de activul de partid și de stat, de comitetul județean de partid, de consiliul popular, de organizațiile de partid, de munca pe care o veți desfășura pentru a

uni eforturile tuturor cetățenilor în vederea înfăptuirii sarcini ale construcției socialiste, îmi exprim convingerea că veți ști să răspundeți cu cinste acestei înalte misiuni.
Tovarăși,Sarcini deosebite revin comitetului județean de partid ; el va trebui să lucreze nemijlocit cu organizațiile de partid din orașe, din întreprinderi, din comune. S-ar părea că aceasta va solicita un efort sporit activiștilor de partid. într-a- devăr, dacă ne gîndim că au dispărut organizațiile raionale, că comitetul județean trebuie să lucreze direct cu un număr mult mai mare de organizații de partid cu care în trecut se lucra prin intermediul comitetelor raionale și orășenești, rezultă că pe umerii tovarășilor aleși în comitetul județean, în biroul comitetului județean, ai activului de partid, vor apăsa răspunderi mai mari decît asupra fostului comitet regional. In același timp însă se creează condiții mai bune, aș putea spune chiar mai ușoare decît în trecut. Să nu uităm că o parte însemnată a muncii era consacrată înainte in-

(Continuare în pag. a III-a)

Pe baza hotarîrilor adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român ou privire la aplicarea pe linie de partid a măsurilor ce decurg din desființarea regiunilor și raioanelor ca unități administrativ-teritoriale, în ziua de 16 februarie au avut loc în toate regiunile plenare ale comitetelor regionale de partid, care au hotărît încetarea activității organizațiilor regionale de partid în vederea constituirii organizațiilor de partid județene și a alegerii organelor lor provizorii de conducere. De asemenea, în a- ceeași zi, potrivit legii cu privire la organizarea administrativ-teritorială votată de Marea Adunare Națională, au avut loc sesiuni ale sfaturilor populare regionale care au hotărît încetarea activității a- cestor organe de stat.în ziua de 17 februarie, în toate cele 39 județe ale țării s-au organizat adunări ale activului de partid și ale deputaților în sfaturile regionale și raionale din raza de activitate a județelor respective, în .cadrul cărora au fost constituite comitetele județene de partid, consiliile populare județene și organele provizorii de conducere ale a- cestora.în fiecare județ, la adunările activului de partid și deputaților au participat membri ai Prezidiului Permanent, membri și membri su- pleanți ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri și membri supleanți ai C.C., șefi de secție la C.C. al P.C.R. Au luat parte tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu — județul Prahova, Ion 
Gheorghe Maurer — județul Cluj, 
Gheorghe Apostol — județul Galați, Alexandru Bîrlădeanu — județul Iași, Chivu Stoica — județul 
Buzău, Alexandru Drăghici — județul Hunedoara, Paul Niculescu- 
Mizil — județul Alba, Iile Verdeț — județul Brașov, Maxim Ber- 
ghianu — județul Brăila, Florian 
Dănălache — județul Mehedinți, 
Constantin Drăgan — județul Dîmbovița, Janos Fazekas — județul 
Harghita, Leonte Răutu — județul Bacău, Vasile Vîlcu — județul Tulcea, Ștefan Voitec — județul Dolj, Iosif Banc — județul Sibiu, 
Petre Blajovici — județul Timiș, 
Dumitru Coliu — județul Maramureș, Mihai Gere — județul Mu
reș, Manea Mănescu — județul Argeș, Gheorghe Stoica — județul Ilfov, Virgil Trofin — județul Olt, 
Vasile Patilineț — județul Covasna.
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în cursul dimineții de sîmbătă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a făcut o scurtă vizită în orașul Ploiești.La Rafinăria de la Brazi — primul obiectiv vizitat — tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat la sosire de Constantin Scar- lat, ministrul industriei chimice. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, de conducători ai organelor locale de partid și de stat, de specialiști. A fost vizitat complexul de cracare catalitică. Prin instalațiile sale complexe, prin gradul înalt de automatizare al întregului proces de producție, această unitate — intrată în funcțiune în luna septembrie a anului trecut — se înscrie printre cele mai moderne unități de acest fel de pe continent. Directo

ploieștenecracare catalitică va crește cu peste 10 la sută.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul Complexului de cracare catalitică pentru succesele obținute în stăpînirea tehnicii moderne și a urat tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor Rafinăriei Brazi noi realizări în îndeplinirea sarcinilor de plan.In continuare, în timpul unei scurte vizite la Combinatul petrochimic Ploiești, tovarășul Traian Vulpe, directorul general al complexului, arată că în cadrul acestei moderne unități a industriei noastre chimice vor intra a- nul acesta în funcțiune o fabrică de fenol și acetonă cu o capacitate anuală de 15 000 tone acetonă și 25 000 tone fenol și o fabrică de dimetil treftalat — proiectată să producă anual 14 000 tone de produse utilizate îndeosebi la fabricarea fibrelor polies- terice. Ministrul industriei

rul general al rafinăriei, Bujor Olteanu, informează despre randamentul a- gregatelor aflate în plină exploatare, despre calitatea produselor obținute. Complexul de cracare catalitică de la Brazi prelucrează anual aproximativ 1 100 000 de tone de distilate grele de țiței, asigu- rînd astfel o valorificare superioară acestor materii prime.Secretarul general al C.C. al partidului apreciază ca pozitiv faptul că, într-un timp scurt, s-a reușit ca instalațiile să producă la capacitatea proiectată. în prezent valoarea producției globale realizată în cadrul complexului este egală cu producția totală a rafinăriilor Cîmpina și Plo- iești-Nord. Conducerea rafinăriei arată că anul acesta, prin aplicarea unor noi măsuri de organizare științifică a producției, indicele de valorificare a materiei prime în cadrul complexului de

chimice adaugă că, datorită eforturilor comune ale constructorilor și beneficiarului, construcția noilor obiective este în a- vans cu șase luni față termenele planificate, urmare a măsurilor organizare științifică
de Ca de a muncii au fost obținute economii de aproximativ 35 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu urează colectivului de conducere al complexului noi succese în activitatea sa, reco- mandîndu-i totodată să urmărească cu perseverență îndeplinirea tuturor măsurilor preconizate în vederea dării în funcțiune a noilor obiective industriale într-un termen mai scurt.Sînt vizitate apoi rele întreprinderii gricole de stat Ploiești, însoțit de Angelo Micu- lescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și de condu-

cîtse- a-
(Continuare în pag. a III-a)

Participanții la adunările activului de partid — membri ai organelor locale de partid, ai comitetelor orășenești de partid, delegați ai organizațiilor de partid din întreprinderi industriale, unități agricole socialiste, instituții științifice și culturale, reprezentanți ai organelor locale de stat și ai organizațiilor de masă și obștești — au relevat, în cuvîntul lor, justețea măsurilor adoptate de conducerea partidului și statului, de Marea Adunare Națională — pe baza hotărîrilor stabilite de Conferința Națională a C.C. al P.C.R.— cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului. Ei au exprimat hotărîrea comuniștilor, a organizațiilor de partid, a activiștilor de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii din județele respective de a desfășura o activitate susținută pentru transpunerea cu succes în viață a noilor hotărîri ale partidului și statului, pentru înfăptuirea sarcinilor de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.în Cadrul adunărilor au fost alese, prin vot deschis, organele provizorii de conducere ale organizațiilor județene de partid. Conform prevederilor statutare, comitetele de conducere ale acestor organizații urmează să fie alese cu prilejul conferințelor de partid care vor avea loc la sfîrșitul acestui an.Ca primi secretari ai comitetelor județene de partid și președinți ai consiliilor populare județene provizorii au fost aleși tovarășii: George Homoșteanu — județul Alba, Teodor Haș — județul Arad, Petre Duminică — județul Argeș, Ion Ichim — județul Bacău, Victor Bolojan — județul Bihor, Adalbert Crișan — județul Bistrița-Nă- săud, Gheorghe Ghinea — județul Botoșani, Gheorghe Pană — județul Brașov, Nicolae Mihai — județul Brăila, Ion Sîrbu — județul Buzău, Ilie Făsui — județul Caraș- Severin, Aurel Duca — județul Cluj, Petre Ionescu — județul Constanța, Carol Kiraly — județul Covasna, Nicolae Tăbîrcă — județul Dîmbovița, Gheorghe Petrescu— județul Dolj, Constantin Dăscă- lescu — județul Galați, Gheorghe Paloș — județul Gorj, Ladislau Braniș — județul Harghita, Ioa- chim Moga — județul Hunedoara, Vasile Marin — județul Ialomița, Miu Dobrescu — județul Iași, Gheorghe Necula — județul Ilfov, Gheorghe Blaj — județul Maramureș, Constantin Drăgoescu — județul Mehedinți, Nicolae Vereș — județul Mureș, Ștefan Boboș — județul Neamț, Constantin Sandu — județul Olt, Dumitru Ba- lalia — județul Prahova, Iosif U- glar — județul Satu Mare, Laurian Tulai — județul Sălaj, Nicolae Ga- vrilescu — județul Sibiu, Emil Bobu — județul Suceava, Marin Drăgan — județul Teleorman, Mihai Telescu — județul Timiș, Teodor Coman — județul Tulcea, Savin — județul Vaslui, Petre nică — județul Vîlcea, Simion brovicl — județul Vrancea.
IonDă-Do-

Tovarășul Dumitru Popa, prim- secretar al comitetului de partid al municipiului București, a fost ales și președinte al Consiliului popular al municipiului București, pri- mar-general al Capitalei.De asemenea, au fost alcătuita consiliile populare județene provizorii și organele de conducere ale acestora.în cadrul lucrărilor au luat cuvîntul membri ai conducerii de partid și de stat care au participat la aceste adunări. Aducînd participanților la adunările activului de partid, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ salutul C.C. al P.C.R. și al guvernului, vorbitorii au subliniat însemnătatea măsurilor privind îmbunătățirea organizării teritorial- administrative pentru progresul multilateral al întregii țări, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste din patria noastră. Ei au arătat că noile măsuri izvorăsc din necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în evoluția și repartizarea geografică a forțelor de producție, în perfecționarea relațiilor de producție, cu modificările petrecute în structura populației, în viața orașelor și comunelor de pe întreg cuprinsul țării.Aceste măsuri asigură^plicarea mai eficientă a principiului centralismului democratic, creează condiții pentru ridicarea întregii activități a organelor locale de partid și ale puterii și administrației de stat pe o treaptă superioară potrivit sarcinilor complexe ce revin în etapa actuală județelor, municipiilor, orașelor și comunelor. Avînd ca principiu esențial apropierea conducerii centrale de unitățile de bază, lichidarea verigilor administrative intermediare — măsurile privind perfecționarea organizării administrativ-teritoriale vor contribui la ridicarea nivelului activității organizațiilor de partid și organelor de stat, asigură un cadru larg de manifestare a capacităților creatoare ale poporului nostru, a inițiativei și responsabilității organelor locale în valorificarea mai bună a potențialului material și uman al întregii țări, în vederea ridicării nivelului de viață și civilizație al oamenilor muncii de la orașe și de la sate.Relevînd sarcinile actuale ce stau în fața organelor de partid și de stat din cadrul județelor, vorbitorii au subliniat necesitatea ca atît comitetele județene de partid cît și consiliile populare, organizațiile de masă să desfășoare din primele zile o activitate intensă, susținută, asi- gurînd, prin măsuri eficiente, o bună rezolvare a sarcinilor în toate compartimentele vieții economice, politice și social-culturale.în numele conducerii partidului și a statului, vorbitorii au urat comitetelor județene și consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii din județele respective succes deplin în îndeplinirea sarcinilor mari și de răspundere ce le stau în față.In încheierea adunărilor, participanții au adresat telegrame Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășului N. V. PODGORNll
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste MOSCOVAStimate tovarășe Podgornîi,Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă transmit calde felicitări și urări de sănătate, mulți ani de viață și noi succese în activitatea dumneavoastră.Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și sovietic, al cauzei socialismului și păcii. ri

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România



SClNTElA — duminica 18 februarie 1968PAGINA 2

Brigadieri, 
răspundeți!La 28 iunie anul trecut, publicam apelul tovarășului Ion Perșoiu din Oltenița (str. 8 Mai 188) către foștii membri ai brigăzii a 6-a Ilfov de pe șantierul național Bumbești-Livezeni, în care le propunea o întâlnire a- cum, după 20 de ani. Tovarășul Perșoiu ne-a scris din nou : au răspuns apelului său 15 brigadieri. Fostul comandant al șantierului, astăzi regizor de film, s-a arătat nerăbdător să imortalizeze pe peliculă clipa revederii. Data probabilă a întîlnirii: 1 mai 1968, la Livezeni. Deci 15 brigadieri au răspuns acestui apel, cu același entuziasm. Ce fac ceilalți ? Fostul brigadier Ion Perșoiu așteaptă răspuns.
Dati-le curs
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In toamna trecută, la clubul 
minerilor din Baia Borșa s-a or
ganizat un curs de limba en
gleză. Erau mulți participanți. 
S-a încasat de la fiecare taxa 
pentru plata profesorului, apoi 
s-au ținut cinci lecții, după care 
cursul s-a desființat, fără justifi
cări. Cîțiva dintre foștii elevi ne 
scriu: „Cerem insistent redes
chiderea cursului, mai ales că 
am si plătit dinainte perioada de 
predare. Este o dorință îndrep
tățită și sperăm că am vorbit 
românește". E foarte adevărat, 
după numai cinci lecții nu poți 
vorbi limba lui Shakespeare. De 
aceea, dăm și noi' curs dorinței 
lor privind redeschiderea... cursu
lui normal al lecțiilor.

Oaia din 
Gura Șutii

♦ 9este neobișnuit.FenomenulUna dintre oile cetățeanului Stan Cristea din Gura Șutii (Dîmbovița) a fătat o mieluță (2,900 kg). Se, gîndea omul s-o oprească de prăsilă. La două săptămîni după aceasta, gospodarul, ducîndu-se în grajd, constată cu uimire că oaia lui a mai născut un miel, în greutate de 3,100 kg. Așadar, două fătări la interval de două săptămîni. De cîte ori intră în grajd, omul se uită atent la oaia lui. Degeaba. Ar vrea el ca fenomenul să se mai repete I Cum se zice, a înțărcat Bălaia I
Pe urma 
peștelui

Peștele s-a rătăcit. Și aceasta 
s-a întîmplat pe uscat. Un va
gon încărcat cu 71 444 cutii con
serve de pește din import a intrat 
în țară la 12 ianuarie. De la Giur
giu, vagonul a fost trimis la 
I.C.R.A. — Baia Mare (strada 
Avram Iancu, nr. 12) pentru des
cărcare. Vagonul însă n-a ajuns 
la destinație. Unde s-o fi oprit 
peștele, nu se știe. Se cunoaște 
în schimb, precis, că vagonul res
pectiv s-a întors gol în țara de 
origine. Cine a „agățat" pe 
seu cele 71444 cutii cu 
serve P Bietul pește, și în 
serve se perpelește. Și nu-i 
lui.

tra- 
con- 
con- 
vina

Bă-

Trei copii 
vă cer 
sprijinulLa „Casa copilului" dinbeni (Vîlcea) sînt internați copii de la 0 la 3 ani, urmînd ca după această vîrstă să fie reluați în mediul familial. Iată însă că trei copii, care au depășit vîrsta respectivă, au rămas și acum la „Casa copilului", deoarece „s-a pierdut urma părinților". Unde sînt și ce intenții au ? Iată numele părinților: Dumitra Pătru (azi căsătorită Dumitra Leca) din comuna Doba (Olt) ; Elisa- beta Hobai din Turnulung (Satu Mare) ; Elena Furdui din Dăești (Vîlcea). Reamintiți-le obligațiile părintești.

Devenită de multă vreme sărbătoare tradițională, „Ziua ceferiștilor'* are, în acest an, semnificații multiple. Ea coincide eu cea de-a 35-a aniversare a glorioaselor lupte de clasă ale muncitorilor ceferiști din ianuarie-februarie 1933, care au înscris o pagină nepieritoare în istoria proletariatului din țara noastră. Pentru lucrătorii din sectorul transportului pe calea ferată, sărbătoarea de astăzi prilejuiește totodată posibilitatea să treacă în revistă bilanțul unui an de eforturi și muncă susținută pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., a sarcinilor de mare răspundere trasate de conducerea partidului la Consfătuirea activului de bază al lucrătorilor de la calea ferată din februarie, anul trecut.Anul 1967, an In care poporul român a dobîndit noi succese pe drumul desăvârșirii edificiului socialist în patria noastră, a consemnat importante realizări și în transportul feroviar. Strădulndu-se să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele mereu sporite ale economiei, ceferiștii au realizat și depășit pianul de transport atît la mărfuri cît și la călători. în raport cu realizările anului anterior, volumul mărfurilor expediate în anul 1967 reprezintă o creștere de 8,3 la sută. Apreciabile sînt și rezultatele obținute în ce privește calitatea transportului feroviar. La o serie de Indicatori privind utilizarea materialului rulant, cum sînt încărcătura statică, viteza medie comercială, parcursul gol al vagoanelor de marfă, realizările au fost superioare față de plan. Ca urmare a depășirii planului de transport, a creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost, acumulările obținute au fost cu 5,2 la sută mai mari decît sarcinile planificate, ceea ce reprezintă un beneficiu suplimentar de aproape 60 milioane de lei. Simțitor este șl progresul marcat în regularitatea circulației trenurilor de călători și marfă, întârzierile fiind substanțial reduse atît la îndrumare cît și în parcurs.începută în șesenal, acțiunea de reutilare tehnică și modernizare a transportului feroviar a continuat într-un ritm susținut și în anul trecut. în 1967, calea ferată a fost înzestrată cu 75 noi locomotive Diesel-electrice și 6 locomotive electrice de 5 100 kW, ponderea tracțiunii ou asemenea mijloace reprezentând aproape 58 la sută din volumul total al transporturilor de mărfuri și călători ; în același timp, parcul de vagoane a sporit cu peste 4 200 de vagoane de marfă în echivalent pe patru osii, precum și cu un număr important de vagoane de călători. Paralel cu dotarea cu material rulant modern, au continuat intens lucrările legate de dezvoltarea și modernizarea căilor ferate, în rîndul cărora un loc de frunte îl ocupă electrificarea liniei Brașov-Bucu- rești și a liniei Craiova-Caransebeș- Cîlnic, sistematizarea și centralizarea electrodinamică a unor importante stații și noduri de cale ferată și extinderea pe scară tot mai largă a blocului automat de linie și a centralizării tip dispecer. Totodată, se cuvin amintite marile lucrări de cale ferată executate la Combinatul siderurgic Galați și Complexul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier ; chiar în cursul a- cestui an va începe traficul pe noua variantă Tr. Severin-Coramnic, importantă lucrare de artă realizată de constructorii feroviari.Sînt, fără îndoială, realizări de seamă care oglindesc convingător eforturile și străduințele lucrătorilor de la calea ferată, preocuparea permanentă a partidului și guvernului de a asigura dotarea acestui important sector al economiei naționale și al deservirii sociale cu mijloace tehnico-materiale dintre cele mai perfecționate. în continuare, transportului feroviar i se vor destina importante mijloace materiale și financiare, astfel încît în ultimul an al actualului cincinal, circa 80 Ia sută din volumul total de transport să fie efectuat cu tracțiune Diesel și electrică, iar automatizarea proceselor de exploatare legată de circulația feroviară să fie
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asigurată pe majoritatea magistralelor de cale ferată.Perfecționarea și ridicarea activității de transport pe calea ferată, la nivelul cerințelor și exigențelor mereu sporite ale economiei naționale în plin avînt, solicită în continuare, din partea ceferiștilor, eforturi și preocupări susținute. în lumina indicațiilor date de conducerea partidului la Consfătuirea activului de bază al lucrătorilor de la oalea ferată, a fost elaborat un amplu studiu de dezvoltare și de modernizare în perspectivă a transportului feroviar, studiu axat pe cerințele de viitor ale economiei naționale. Pe prim plan se află extinderea într-un ritm susținut a mijloacelor moderne de remorcare. De aceea, s-a preconizat ca, în afară de linia magistrală Brașov-Bucu- rești — a cărei electrificare va fi încheiată în acest an prin electrificarea complexului București Nord — și linia magistrală Craiova-Caran- sebeș-Cîlnic, unde lucrările de electrificare sînt în curs de execuție, să fie trecute în viitor la tracțiunea electrică și alte magistrale ou profil greu și trafic intens. De asemenea, dublarea liniilor principale va determina, o dată cu creșterea corespunzătoare a capacităților de circulație și de transport, mărirea gradului de siguranță în circulația feroviară, satisfacerea mal operativă a cerințelor economiei naționale. în anul acesta se vor executa lucrări de dublare pe liniile Făurei — Galați, București — Fetești, București — Craiova, Chitila — Golești.Concomitent cu preocuparea pentru modernizarea căilor ferate și a parcului de material rulant, o atenție deosebită se va acorda automatizării proceselor de exploatare. Se va continua și intensifica introducerea centralizării electrodinamice, a blocului automat de linie și a centralizării tip dispecer. încă în cursul actualului cincinal se vor înzestra locomotivele cu instalații de control al vigilenței mecanicului, precum și cu autostopuri. Este în curs de construcție centrul electronic de calcul care va rezolva probleme importante legate de optimizarea transportului, utilizarea cît mai rațională a materialului rulant etc.Scopul final al acestor importante investiții este deservirea în condiții superioare a economiei și publicului călător. în acest sens, eforturile ceferiștilor sînt îndreptat" sure sporirea considerabilă a vitezelor de circulație a trenurilor de călători șl de marfă, O dată cu noul grafic care va intra în vigoare în luna mai a.c.. o serie de trenuri de rang su-

mult sporite față de 1967 — cu 7,6 la sută la mărfuri șl 3,3 la sută la călători — să se acorde o atenție deosebită valorificării și .mai intense a tuturor posibilităților și rezervelor de creștere a capacității de transport și a productivității muncii pe care le oferă noile mijloace tehnice moderne de care dispun sau care urmează să intre în dotația căii ferate. Importante asemenea rezerve au fost evidențiate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, în curs de desfășurare în unitățile de cale ferată. După cum s-a subliniat la Conferința Națională a P.C.R., perfecționarea organizării producției și a muncii trebuie privită ca un proces continuu, ca o sarcină căreia trebuie să i se acorde o atenție neslăbită, zi de zi.în bună parte, realizarea unei exploatări raționale a mijloacelor de trarisport depinde hotărâtor de activitatea ceferiștilor, de spiritul lor organizatoric, de operativitatea și ritmicitatea cu care sânt duse vagoanele la destinație etc. Un aport substanțial îl au însă și întreprinderile beneficiare. Din analizele întocmite, timpul cît vagoanele de marfă staționează la fronturile de încărcare- descărcare ocupă o treime din întreaga perioadă de utilizare a vagonului între două încărcări succesive, nemaivorbind de faptul că un mare număr de vagoane sînt transformate în depozite pe roți, datorită insuficientei preocupări a unor întreprinderi pentru organizarea descărcărilor. Pentru eliminarea unor asemenea deficiențe, organele căilor ferate vor trebui să întărească în continuare colaborarea cu întreprinderile beneficiare, stabilind măsuri comune, îmbunătățind procesele tehnologice unice.Toate acestea sînt obiective esențiale ale muncii ceferiștilor, pe care le trecem în revistă astăzi, de ziua lor, având în vedere marea răspundere pe care o au față de patria socialistă și de poporul muncitor. însuflețiți de hotărârile adoptate de Conferința Națională a partidului — care a pus și în fața lucrătorilor din transportul feroviar sarcini noi, deosebit de importante — ei își concentrează eforturile spre ridicarea activității căilor ferate la nivelul înaltelor cerințe ale economiei noastre în etapa actuală. Muncind cu pricepere și inițiativă, dînd dovadă de înaltă disciplină și răspundere — așa răspund ei grijii permanente pe care partidul și guvernul o poartă îmbunătățirii condițiilor lor de muncă și de viață.

In curînd va fi dată în folosință noua autogara din Pitești. Dotată cu spații 
moderne, ea va avea o capacitate de 600 călători la ora de vîrf. în foto

grafie : aspect exterior al autogării.

DECADA CADOURILOR
PENTRU FEMEI

Primăvara citadină cu
noaște și plăcuta febră a 
mărfișoarelor. Au răsă
rit simbolic în ultimele 
zile, în vitrinele unor 
magazine, pe numeroa
se palete. Urmînd o stră
veche și generoasă tra- 
difie a anotimpului și a 
sentimentului, transmisă 
cu stăruință din genera
ție în generație, mărțir 
șoarele invită la delica
tețe, amintindu-ne tot
odată și de acel gest 
primăvăratic de a oferi 
un dar, un cadou femeii 
îndrăgite, fie mamă, 
soră, prietenă, bunică. 
Oricui îi va face plăcere 
să se oprească vreo cî- 
teva minute în fața vi
trinelor, să intre în ma
gazine și să aleagă din 
miile de obiecte pe cel 
pe care-l crede capabil 
să producă bucurie per
soanei ce-l va primi. 
Este vorba — și va fi

credem mereu — nu 
de valoarea propriu-zisă 
a acestui dar, ci mai 
ales de semnificația lui, 
a gestului frumos de a 
oferi ceva cu acea artă 
a surprizei, atîf de apre
ciată în astfel de ocazii. 
Putem alege de pe a- 
cum, din bogatele co
lecții de mărfișoare de 
tot felul, care se vînd în 
unitățile „Bijuteria", în 
parfumerii și în alte 
magazine, precum și nu
meroasele bijuterii. Un 
ceas de mînă aurif, mar
ca „Herma”, sau cu ca
dran sidefat, marca 
„Luci", precum și altele, 
purtînd mărci diferite ca 
„Zarea’ ori „Slava" pot 
fi, de asemenea, bine 
primite.

„DECADA CADOU
RILOR PENTRU FEMEI", 
pe care Ministerul Co
merțului Interior o a- 
nunfă între 28 februarie

și 8 martie a.c., consti
tuie un bun prilej de a 
alege nu numai mărți- 
șoare, ci și alte daruri 
care să constituie afec
tuoase atenții.

Articole specific femi
nine, de galanterie, con
fecții și tricotaje moder
ne, de bun gust vor veni 
în completarea garde
robei de sezon. Ne gîn- 
dim la pălării, baticuri, 
umbrele, diferite arti
cole de marochinărie, 
garnituri, seturi de tri
cotaje, precum și la pro
dusele cosmetice : apa 
de colonie „Cristal", a- 
pele de toaletă „Far
mec", „București", par- 
fumurile „Darclee", 
„Manon", „Doina", „Da
lia", la creme și alte 
produse de toaletă.

Sînt numai cîfeva din 
obiectele ce pot însoți 
darul delicat al primă
verii.

w

reportaj
de Platon PARDĂU

Divorț 
nelegitim

In urmă cu un an și jumătate, 
soții Doina și Toma Harasim 
din Botoșani (strada Unirii nr. 7 
A, bloc S 3, ap. 11) s-au trezit 
peste noapte... divorțați. Nedu
meriri, telefoane, explicații, ne
încredere reciprocă. Pină la urmă 
lucrurile s-au lămurit în parte: 
divorțase altă pereche căsătorită 
în aceeași zi cu ei. Un funcțio
nar distrat de la starea civilă din 
lași (unde s-au căsătorit) a făcut 
modificarea în registrul respectiv, 
dar în dreptul numelui lui Hara
sim. Apoi, s-a comunicat „hotă- 
rîrea de divorț" autorităților din 
localitățile unde aceștia s-au năs
cut. Deși soții Harasim trăiesc 
în deplină înțelegere (și-au cum
părat de curînd un apartament), 
au rămas „divorțați". Funcțio
narii de la starea civilă din Iași 
nu se grăbesc să repare greșeala 
comisă. E necesar un „impuls" 
din afară. Ceea ce și facem.

Rubrică redactată de : 
Stefan ZIDARITĂ 
Ștefan DiNiCĂ

cu sprijinul corespondenților 
.Scînteii"

Prin toate atributele sale, Delta Dunării justifică marele interes turistic stîrnit în rîndul iubitorilor de drumeție din țara noastră, precum și al turiștilor străini care ne vizitează.întinsă pe o suprafață de peste 4 000 km pătrați, Delta Dunării este ultim dar pe care apele bătrînului fluviu îl fac uscatului, a cărui formare a început în timpuri istorice. Dunărea, acest mare cărăuș de aluviuni, face și azi, de pildă, ca delta secundară a Chiliei să avanseze a- nual în mare cu 87-90 m, iar caruselul anotimpurilor îi modifică peisajul, apa și uscatul, revendicîndu-și rînd pe rînd drepturile.Prin însăși structura sa variată, acest colț de natură unic în Europa prezintă și o mare importantă economică. Cale de navigație, imens domeniu de pescuit și vînătoare, a- devărată rezervație naturală adăpostind o serie întreagă de specii rare, atît în ce privește fauna cît și flora, iar mai recent mare producătoare de stuf, Delta atrage cele mai diferite categorii de vizitatori, de la turistul obișnuit, fermecat de frumusețea lumii tainice a gîrlelor și ghiolurilor, pînă la atentul și migălosul cercetător științific.în acest context, activitatea turistică în Delta Dunării apare ca o consecință firească, înregistrând, în ultimii ani, o dinamică ascendentă pe linia turismului organizat și pe cont propriu, intern și internațional.Căutînd să vină în întîmpinarea cerințelor turiștilor. Oficiul Național de Turism organizează în Deltă programe cît mai variate, duce o campanie de propagandă și publicitate pentru atragerea unui număr cît mai mare de vizitatori de peste hotare. înființarea Agenției internaționale a O.N.T. la Tulcea, în primăvara anului trecut, a constituit, de asemenea, un pas înainte pe linia creării de condiții și facilități pentru cunoașterea de către un număr mereu mai mare de turiști a frumuseților unice ale acestei zone. Limbajul laconic al cifrelor e elocvent : în 1967, numai la acțiunile organizate prin O.N.T. au

perior, rapide și accelerate, de pe anumite magistrale ca București- Timișoara, București-Brașov, Bucu- rești-Iași, București-Constanța, vor circula cu viteze maxime de 120 km/oră, iar alte trenuri de marfă, directe, destinate îndeosebi transportului de mărfuri perisabile, vor fi stabilite în grafic cu viteze de 80 km/oră. Pe distanta Ploiești-Bra- șov, trenurile rapide . și accelerate vor fi remorcate numai în tracțiune electrică. “• ■Desigur, creșterea vitezelor de circulație a trenurilor trebuie să se îmbine cu respectarea întocmai a timpilor de mers, de care depinde funcționarea transportului feroviar cu precizia unui mecanism de ceasornic bine pus la punct. In acest scop, este nevoie înainte de toate să fie întărită în continuare disciplina feroviară, problemă primordială de care se leagă un element esențial al calității muncii ceferiștilor — siguranța circulației. Au fost luate, în a- cest sens, o serie de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea instruirii personalului, întărirea controlului și autocontrolului, stimulării lucrătorilor de la siguranța circulației în executarea ireproșabilă a sarcinilor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușesou în cuvîntarea rostită la Consfătuirea activului de bază al lucrătorilor de la calea ferată, „trebuie făcut un punct de onoare și de cinste al tuturor lucrătorilor din transporturile feroviare de a garanta siguranța deplină a transporturilor atît pentru călători, cît și pentru mărfuri".Deosebit de important este ca în acest an, cînd lucrătorilor de la calea ferată le revin sarcini de plan
m ® ®participat circa 20 000 de turiști străini. ceea ce reprezintă o creștere de aproape două ori față de anul 1966, cifră la care se adaugă marele număr de turiști veniți pe cont propriu.Pentru sezonul care bate la ușă, Delta își așteaptă oaspeții cu o serie de noutăți : un nou hotel la Tulcea, cu un grad ridicat de confort, avînd o capacitate de 220 de locuri în camere cu unul și două paturi, cu grupuri sanitare complete la fiecare cameră, cu restaurant, brase-

In amplul proces de reutilare tehnică și modernizare a transportului feroviar, locomotivele Diesel-electrice capă
tă un rol tot mai însemnat în efectuarea traficului de mărfuri și călători (Foto : 8. Cristian)

Sulina — mărginit de căsuțe la porțile cărora străjuiesc lotcile. Părăsind în curînd canalul — bulevardul principal al Deltei — turiștii sînt îmbarcați în vase mici, care permit pătrunderea în apele leneșe și scăzute ale deltei vechi, fostul drum al fluviului spre mare. Așezarea pescărească Mila 23, de la cota omo- nimă, constituie prilejul de a surprinde pe viu atmosfera patriarhală a satului și freamătul muncii în- tr-o cherhana, după pescuit. în contrast, liniștea din timpul plimbării

bări interesante cu lotcile atrag un număr mereu crescînd de vizitatori. Autoturisme purtînd numere din cele mai diferite țări pot fi văzute în curțile pescarilor care, cu ospitalitatea tradițională, pun la dispoziția turiștilor case spațioase, foarte curat întreținute, și mâncăruri preparate cu gust, după rețete proprii.Pentru valorificarea turistică a Murighiolului sînt însă necesare măsuri ca modernizarea drumului de acces, amenajarea unui camping și aPotențialul tual Deltei
rie, bar de zi, salon de coafură etc., un camping cu 100 de locuri, amplasat în apropierea lacului Ciuperca — în preajma orașului Tulcea — dotat cu instalații moderne, două noi hidrobuze, elegante și rapide, avînd o capacitate de 80 de locuri fiecare. Pentru turiștii români și străini se organizează o gamă largă de excursii, care urmăresc punerea în valoare a bogățiilor și frumuseților Deltei.Alegerea judicioasă a traseelor o- feră posibilitatea cunoașterii unor zone variate și specifice, chiar de către turiștii mai grăbiți, care rezervă plimbării în Deltă doar una dintre zilele de vacanță. După „punerea în temă" și „înarmarea" cu date științifice în sălile Muzeului Deltei din Tulcea, ei pornesc în explorare. La început, străbat apele a- dînci ale arterei maritime — canalul

pe canalul Sontea și ghiolul Fortuna este întreruptă doar din cînd în cînd de păsările întîlnite în cale. Ce și-ar putea dori mai mult „turistul de o zi" ?Și totuși, în ciuda saltului incontestabil înregistrat în ultimii ani, turismul în Deltă se află abia în faza de început, atît în ce privește sectoarele acoperite de excursii, cît și formele în care se practică. Astfel, viața, care nu se lasă anchilozată în tipare vechi., a arătat din nou ce înseamnă inițiativa, dorința de a descoperi frumuseți nebănuite. Turiștii pe cont propriu au descoperit, înaintea Oficiului Național de Turism, o deltă la îndemîna oricui, în satul Murighlol, situat la numai 35 km distanță de Tulcea, pe un drum carosabil. Gîrlele din apropiere și posibilitățile de pescuit sau de plim-

m a ®

unor unități de alimentație publică și de aprovizionare — păstrîndu-se însă specificul care conferă așezării mult farmec. Șansele de dezvoltare în viitor a localității sînt cu atît mai mari, cu cît lacul sărat din preajmă va putea fi folosit în tratamente balneare.Totodată, căutînd să extindă a- ceastă experiență, O.N.T. a contractat, pentru prima oară în acest an, grupe de turiști străini care își vor petrece sejurul în localitatea Sf. Gheorghe, cazați în case aparținînd cetățenilor. Această călătorie turistică, îmbinînd plăcerile oferite de cura marină cu farmecul de necontestat al Deltei, a fost lansată cu succes pe piața turistică externă.Turismul organizat în Delta Dunării ar prezenta o atracție suplimentară dacă, cu acordul și sprijinul

Comisiei de ocrotire a monumentelor naturii, s-ar monta, în preajma coloniilor de pelicani, puncte de observație dotate cu lunete. Aceasta ar permite turiștilor, fără a se produce perturbații dăunătoare, să afle amănunte interesante din viața de familie a pelicanilor, păsări devenite un simbol al Deltei.O formă de turism insuficient practicată în prezent este iahtin- gul, sport care numără mulți amatori în lume. Frumusețile variate și inedite ale peisajului, renumele de „paradis al păsărilor" de care se bucură Delta au ispitit pe unii posesori de iahturi să întreprindă aici călătorii care i-au răsplătit din plin. O asemenea călătorie a făcut, în vara anului 1966, englezul John Stuart Marriner, publicist si cineast, membru al Clubului regal de iahting din Marea Britanie. Fermecat de frumusețile Deltei, de ospitalitatea locuitorilor ei, de varietatea faunei și florei, dl. Marriner a publicat o serie de reportaje elogioase în revista „Motor Boat and Yachting", producînd și un film, a- chizfționat atît de televiziunea britanică, cît și de societățile de televiziune din R. F. a Germaniei, Canada, Australia etc. Totuși, dl. Marriner a făcut și unele observații critice cu privire la condițiile asigurate celor care folosesc această formă de turism, referindu-se în special la absența hărților de navigație, a unui marcaj al canalelor, ghiolurilor și a posibilităților de alimentație cu carburanți.Desigur, mai sînt multe de făcut pentru o exploatare turistică maximă a Deltei, păstrîndu-i-se, în același timp, specificul și farmecul. O- ficiul Național de Turism, în colaborare cu organele centrale și locale interesate, va trebui să studieze, încă înainte de începerea sezonului, posibilitățile de dezvoltare a turismului în această zonă, pentru valorificarea maximă a potențialului ei turistic.
Prof. Tudor PAVELESCU
din Oficiul National de Turism

Rădăuții sînt un vechi loc de 
artă românească. Există o cera- 

Imică de Rădăuți și, în împre
jurimi, una mult vestită, de 
Marginea; există o tradiție a 
cusăturilor populare de Ră
dăuți, o pricepere, pînă la sub
tilitatea marii sensibilități, a 
migălirii lemnului în felurite 
obiecte. De aceea, drumul către 
marea fabrică de mobilă din Ră
dăuți, construcție a anilor noș
tri, trece, într-un fel și prin odăile muzeului local cu lacre 
și lăzi de zestre sculptate cu 
fierul înroșit, atinge lăicerele și covoarele ale căror culori 
străbunii le-au extras din plan
te ; străbate, deci. întreg acest 
univers al unor străvechi meș
teșuguri în mijlocul căruia apa
riția fabricii moderne are atri
bute de sinteză. Fiindcă, la urma 
urmei, producția anuală de a- 
proape douăzeci și două de mii 
de garnituri de mobilă a acestei 
întreprinderi are contingențe cu 
arta. Iar marea industrie, de
parte de a limita fantezia, i-a 
oferit un vast cîmp de solicitare.

— Din tendințele existente în 
producția de mobilă, ne spune 
inginerul-șef al fabricii, Mircea 
Nuțu, cea a concentrării, a re
ducerii dimensiunilor și a maxi
mei funcționalități e de prim 
ordin. Proiectantul și executan
tul de mobilă trebuie să gîn- 
dească spațiul mai larg al crea
ției lor, ca în arhitectură sau 
plastică.

Inginerul e tînăr, ca majori
tatea celor care muncesc aici, și cînd vorbește de „spațiul mai 
larg", rotește mîna dreaptă și 
vrea să ne facă să înțelegem« că se referă la întreaga fabrică V 
modernă în care nici nu poți 
concepe altfel lucrurile decît în 
strînsă legătură unele cu altele. 
In acest fel, indirect, ne intro
duce în una din cele mai acute 
probleme ale organizării muncii 
aici, creată prin darea în func
țiune, la începutul anului, a u- 
nei noi hale de producție.

— Se putea realiza și la noi ceea ce se numește o nouă linie 
de fabricație. Au existat și une
le intenții în acest sens. Crite- j 
riile științifice de organizare a 
muncii ne-au impus însă o altă 
optică — cea a cooperării.

Cooperarea la Rădăuți în
seamnă specializarea celor două 
ansambluri ale fabricii, adică 
profilarea fiecăruia pentru un 
anume fel de piese, ceea ce ex
clude repetarea proceselor teh
nologice, paralelismul consuma- | 
tor de energii și valori. Ideea de | 
organizare științifică a produc
ției a introdus și în limbajul s 
oamenilor de aici termeni mai | 
puțin uzitați pînă în ultima vre
me. Peste tot, la ordinea zilei e N preocuparea de a gîndi mai U 
mult, de a încărca actul produc- ă 
tiv cu o valoare maximă. Sîn- i 
tem la locul unde se naște una 
dintre celebritățile mobilei ră- 
dăuțene, „camera de tineret", în 
legătură cu care aflasem că1 de
ține ponderea principală în ex
portul pe care fabrica îl face 
într-o serie de țări. E vorba de I 
13 piese de mobilă care se pot 
combina în variante diferite, 
după necesități, alcătuind un 
dormitor, o cameră de zi, o su
fragerie și cîteva tipuri de bi
bliotecă. Mai mult, piesele pot 
fi selectate după vîrsta, gustul 
și chiar sexul cumpărătorului.

Acesta e un efect al modulării, altă tendință modernă în 
producția de mobilă. Procedeul 
se bazează pe realizarea unor 
piese de dimensiuni etalon care 
apoi să poată compune ansam
bluri. Monotonia și șablonul 
sînt excluse prin varietatea 
combinațiilor. E un fel de ma
tematică modernă, o teorie a 
mulțimilor decupată în paltin și stejar, în placaje și furnire, așa 
că fiecare din aceste paralelipi
pede deschide fanteziei posibili
tăți multiple în alcătuirea acelui 
cadru care este arhitectura in
terioarelor noastre.

Dincolo de fantezie însă, sau 
mai bine zis tot cu fantezie, 
oamenii caută, la același mo
bilier, soluții foarte concrete de 
reducere a consumului de che
restea, îmbunătățesc tehnologii
le,^ adaugă sporuri calitative. 
Căutări, încercări reușite. O di
recție care angajează peste o 
mie de oameni — ingineri, teh
nicieni, maiștri, dulgheri, lus
truitori...

Largul registru de profesii al 
fabricii include oameni a căror 
biografie a evoluat de la munca 
de țapinari la cea de mînuitori 
ai unor complexe mecanisme. 
Vn asemenea om — loan Hrișcă 
— a lucrat în aproape toate ex
ploatările forestiere din Moldo
va de nord; pasul calitativ în me
serie s-a ,desfășurat pe funda
lul unei îndelungate experiențe | 
în prelucrarea lemnului. Mulți 
dintre actualii muncitori de fină 
calificare ai fabricii au parcurs 
același drum. Unii au lucrat 
chiar la construcția întreprinde
rii și n-au mai plecat de aici, 
croindu-și o existență nouă. ’

Fabrica, în scurta-i existență, ia concentrat pe multiple pla
nuri interesul orașului. De pre- i 
zența ei e legată în bună măsu
ră și apariția unui nou cartier, 
o direcție ce prefigurează Ră
dăuții de mîine. La ora ac
tuală, deci, lîngă tradiționa
lele meșteșuguri, mobila de Rădăuți înscrie în această 
zonă a frumosului o substan
țială metamorfoză industrială.
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(Urmare din pag. I)struirii birourilor raionale, aparatului acestora, că instrucțiunile a- jungeau din această cauză destul de anevoios jos. Prin dispariția verigii intermediare se ușurează din acest punct de vedere munca comitetului județean și a activului de partid și mai ales sporește certitudinea că hotărîrile partidului, directivele Comitetului Central, ale comitetului județean, vor ajunge în condiții mai bune și nealterate, dacă se poate spune, la masa membrilor de partid ; există deci o garanție sporită că politica partidului va fi mai bine cunoscută și mai bine aplicată în viață.De aceea apreciez că munca comitetului județean va fi mai rodnică, va da rezultate mai bune de- cît în trecut. Desigur, aceasta presupune o mai bună organizare a activității, ridicarea simțului de răspundere al fiecărui activist de partid, creșterea răspunderii și îmbunătățirea muncii organizațiilor de partid din întreprinderi și comune. Aceasta va avea o importanță deosebită în ridicarea rolului conducător al partidului în întreaga activitate de construcție a societății socialiste. Este știut că pînă la urmă, rolul conducător al partidului nu se înfăptuiește doar prin hotărîri, oricît de bune ar fi ele, ci prin energia și priceperea cu care fiecare organizație de partid, fiecare membru de partid acționează pentru înfăptuirea în viață a politicii partidului. Sîntem încredințați că noua organizare administrativ-teritorială și, pe a- ceastă bază, noua organizare a partidului asigură condiții mult mai bune pentru exercitarea eficientă a rolului pe care poporul l-a încredințat partidului nostru comunist de a conduce destinele națiunii române socialiste.Este necesar ca noul comitet județean de partid să manifeste o preocupare mai intensă pentru cu- noașterea cadrelor, a activiștilor de pârtid, pentru promovarea în munci de conducere în organele de partid și de stat a celor mai buni tovarăși avînd temeinice cunoștințe profesionale în domeniul respectiv, pricepere organizatorică, pregătire politică corespunzătoare, calități care să le permită să înfăptuiască neabătut, în mod exemplar politica partidului și guvernului nostru. Dispunem de cadre minunate în întreaga țară ; în județul Prahova există, de asemenea, cadre suficiente în toate domeniile de activitate, bine pregătite, în stare să-și îndeplinească sarcinile în cele mai bune condiți- uni.Succesele obținute de aceste cadre în muncă pînă în prezent sînt o garanție că și în viitor se vor achita cu cinste de sarcinile ce le vor reveni. Sînt convins că comi- . tetul județean de partid, cu sprijinul activului de partid, aplicînd îndrumările șl directivele Comitetului Central va duce o muncă bună și în această direcție va obține și în acest domeniu de activitate rezultatele pe care le așteaptă Comitetul nostru Central.Experiența din ultimul timp, și, printre altele, chiar felul cum s-au dezbătut măsurile privind îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale, relevează participarea tot mai largă a comuniștilor la dezbaterea celor mai importante probleme ale politicii partidului și statului, la găsirea soluțiilor și a- doptarea hotărârilor privind activitatea de construcție socialistă. Este știut că nu a existat hotărîre mai importantă adoptată de Comitetul Central care să nu fi fost pusă în dezbaterea activului de partid, a membrilor de partid și care să nu fi fost adusă în fața tuturor cetățenilor patriei noastre. Tocmai participarea activă, cu simț de răspundere, a activului de partid, a membrilor de partid, la discutarea și elaborarea măsurilor și hotărîrilor mai importante ale partidului ne dă garanția că acestea corespund condițiilor concrete din țara noastră. Devenind astfel un bun al întregului partid, al întregului popor, hotărîrile partidului și statului sînt înfăptuite și traduse în viață cu toată fermitatea și hotă- rîrea de întreaga populație a țării.în aceasta rezidă de altfel esența democrației noastre de partid, esența democrației noastre socialiste. Noile organe locale de partid și de stat vor trebui să acorde și în viitor toată atenția discutării celor mai importante probleme cu activul, cu masa membrilor de partid, cu cetățenii. Este de datoria lor să-i atragă pe cei mai buni specialiști în discutarea și elaborarea soluțiilor privind dezvoltarea viitoare a activității județului, să mobilizeze cele mai bune cadre din toate domeniile la înfăptuirea practică a directivelor organelor centrale și a propriilor lor hotărîri. în aceasta constă garanția că activitatea de partid se va perfecționa neîncetat, că partidul nostru își va îndeplini tot mai bine rolul de conducător al poporului pe drumul construcției socialismului și comunismului.O importanță deosebită pentru îndeplinirea cu succes a marilor sarcini trasate de Congresul al IX- lea și de Conferința Națională, 

pentru perfecționarea continuă a muncii noastre în toate domeniile o are promovarea consecventă a criticii și autocriticii în activitatea de partid. Numai creînd toate condițiile pentru desfășurarea largă a criticii, numai adoptînd o atitudine intransigentă față de lipsuri, dezvăluind și recunoscînd cu sinceritate și curaj neajunsurile și cauzele lor, vom putea asigura adoptarea celor mai bune soluții cerute de viață, de realitate, vom putea îndrepta lipsurile, vom asigura mersul tot mai ferm înainte al operei pe care o înfăptuim. Critica și autocritica constituie o lege esențială a dezvoltării noastre sociale și folosirea ei în activitatea noastră este o dovadă a seriozității, a tăriei și forței partidului nostru.Una din datoriile principale ale organelor și organizațiilor de partid și de stat este întărirea continuă a disciplinei de partid și de stat, vegherea la respectarea și a- plicarea strictă a legilor statului. Cu cît dezbatem mai larg problemele conducerii statului, cu cît antrenăm mai amplu masele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în întreaga activitate socială, cu atît mai mult se cere ca fiecare membru de partid, fiecare activist de partid și de stat, fiecare cetățean, la locul lor de muncă, să acționeze pentru realizarea hotărîrilor, pentru traducerea în viață a legilor adoptate. Nimănui nu-i este îngăduit să nesocotească sau să tărăgăneze aplicarea lor. Aceasta este de asemenea o lege de fier a dezvoltării noastre, a democrației socialiste, a activității de construcție socialistă, o lege care garantează victoria în lupta pentru înflorirea continuă a patriei.O îndatorire importantă de care trebuie să ne ocupăm cu atenție este creșterea în continuare a rîndurilor partidului cu cei mai buni oameni din toate domeniile de activitate, muncitori, țărani, intelectuali, care prin munca lor dovedesc voința și capacitatea de a înfăptui neabătut politica partidului. Trebuie să ne preocupăm totodată de ridicarea nivelului politic și ideologic al tuturor comuniștilor, de întărirea unității partidului. Fiecare organizație și organ de partid, toți membrii de partid, trebuie să acționeze ca un tot unic — în aceasta constă forța de neînvins a partidului nostru, tăria de a învinge orice greutăți, capacitatea de a asigura victoria în lupta pentru înfăptuirea marilor aspirații ale poporului român.Fără îndoială că organizația de partid din județul Prahova, comitetul județean, toate organele și organizațiile de partid își vor îndeplini cu cinste sarcinile care le revin, dovedindu-se și în viitor un detașament puternic al întregului nostru partid.
Tovarăși,Sarcini noi de cea mal mare importanță revin consiliilor populare comunale, orășenești, consiliului popular județean. Printre acestea un loc de seamă ocupă problemele privitoare la sistematizarea și buna gospodărire a orașelor. Există rezultate bune în județul dv., în orașele din Prahova în ce privește activitatea urbanistică, edilitară. Dar nu s-ar putea spune că nu mai sînt lipsuri în această privință. Va trebui ca noul comitet executiv al consiliului popular județean să acorde mai multă atenție problemei gospodăririi orașelor și satelor. Sînt încă numeroase cazuri de risipă a terenurilor agricole și în orașe și în sate. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se interzice scoaterea din agricultură a oricărei suprafețe de teren, fără o temeinică justificare, pentru folosirea rațională a suprafeței existente, a întregului fond funciar, redîndu-se treptat agriculturii noi suprafețe prin concentrarea construcțiilor industriale și de locuințe atît la orașe cît și la sate. Tovarășii care lucrează în sectorul de proiectare și sistematizare trebuie să înțeleagă că nu putem admite sub nici un motiv risipa fondului funciar, a acestei mari bogății naționale. în această direcție avem o însemnată răspundere și față de prezent și față de viitorul națiunii noastre. Lăsînd la o parte fanteziile arhitectonice risipitoare, să folosim fantezia și priceperea în a economisi avuția poporului, în a ridica construcții frumoase și ieftine, restrîngînd cît mai mult suprafața orașelor și satelor.Posibilități mari oferă județul Prahova pentru dezvoltarea turismului. Pentru valorificarea a- cestor condiții este necesar ca consiliul popular județean să se ocupe serios de îngrijirea drumurilor, a străzilor din localitățile montane, care într-adevăr au o importanță deosebită și vor cunoaște o dezvoltare mare în viitor.Aveți pentru aceasta toate condițiile și trebuie să apelați, așa cum se făcea și înainte, la populație, pentru a contribui la întreținerea drumurilor, la buna gospodărire a orașelor. îmi exprim convingerea că în cel mai scurt timp vor simți și locuitorii, și turiștii care vor veni în județ că în această privință s-a schimbat ceva. 

Se va resimți cred că în activitatea consiliului popular județean s-a schimbat nu numai numele, ci și felul de a acționa.Așa cum am arătat la Marea Adunare Națională, organele locale ale puterii de stat — atît județene, cît și cele orășenești și comunale — vor dispune de mai multă autonomie, precum și de mijloacele necesare pentru administrarea mai independentă în toate domeniile de activitate. Aceasta impune totodată necesitatea de a se schimba stilul, mentalitatea, felul de muncă al organelor locale. Trebuie lichidate cu hotărîre manifestările de birocratism ; în activitatea tuturor organelor locale ale puterii de stat să fie cît mai puține referate și cît mai multă muncă concretă de rezolvare a problemelor, de satisfacere a cerințelor juste ale oamenilor muncii. Numai astfel ele își vor putea îndeplini datoria, vor căpăta încrederea și se vor bucura de sprijinul unanim al cetățenilor.Tovarășul Balalia, primul secretar al comitetului județean de partid și președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean provizoriu, a arătat că îmbinarea celor două funcții reprezintă o mare răspundere. Noi credem că această îmbinare va contribui la simplificarea muncii, la lichidarea paralelismelor și va da rezultate bune. Fără îndoială că, cu sprijinul entuziast al activului de partid și de stat, al comuniștilor, al tuturor cetățenilor, tovarășul Balalia își va putea îndeplini în bune condițiuni aceste atribuții.în fața comitetului județean de partid și a consiliului popular județean provizoriu stau sarcini imediate de o însemnătate deosebită. în zilele următoare trebuie luate măsuri pentru a se constitui în cel mai scurt timp toate organele județene, astfel încît să se poată desfășura în mod normal activitatea în toate domeniile. Această reorganizare să nu ducă în nici un fel la neglijarea vreunui sector de activitate. Atrag atenția îndeosebi asupra problemelor legate de aprovizionarea și deservirea populației, care trebuie să fie urmărită zilnic, pentru a se desfășura în cele mai bune condițiuni. în nici un fel această reorganizare să nu fie resimțită în mod negativ de populație. Este de dorit, dimpotrivă, ca chiar în cursul organizării să obținem rezultate mai bune în acest domeniu și populația să fie mai bine aprovizionată și deservită.In cursul reorganizării și simplificării aparatului de partid și de stat, se creează necesitatea ca o parte a activiștilor, a funcționarilor, să fie îndreptată spre alte sectoare de activitate. Avem posibilitatea de a asigura condiții de muncă pentru toți tovarășii. în a- ceastă ordine de idei este demn de amintit că anul trecut am avut greutăți în ce privește asigurarea unor sectoare cu forțe de muncă. Nu există nici o greutate pentru a asigura locuri de muncă tovarășilor care nu vor mai fi încadrați în aparatul de partid și de stat. Trebuie acordată însă o atenție deosebită repartizării rapide în muncă a acestor tovarăși și doresc să subliniez că aceasta trebuie făcută în primul rînd în sectoarele producției de bunuri materiale — factorul hotărîtor al progresului societății noastre socialiste. După oum știți, Comitetul Central și guvernul au stabilit ca salariații ce vor fi plasați în alte locuri de muncă să primească timp de trei luni salariul avut anterior, în cazul în care noul salariu va fi inferior acestuia. De asemenea, dacă va apare necesitatea ca unii tovarăși să urmeze anumite cursuri de perfecționare, s-a stabilit ca aceștia să primească, timp de 6 luni, salariul lor actual, iar după absolvire să fie repartizați în locuri de muncă corespunzătoare pregătirii dobîndite. Aceste măsuri reflectă grija, solicitudinea pe care Comitetul Central și guvernul o acordă tovarășilor care trebuie să treacă în alte locuri de muncă, pentru a avea asigurate condiții de viață și de muncă corespunzătoare. Este de datoria comitetului județean de partid și a consiliului popular județean să acorde cea mai mare a- tenție soluționării judicioase a a- cestor probleme.
Tovarăși,In centrul atenției organelor noi de partid și de stat trebuie să stea realizarea în cele mai bune condițiuni a prevederilor de plan de către fiecare întreprindere și unitate economică. Activitatea în întreprinderi trebuie să se desfășoare în cele mai bune condițiuni, fiecare întreprindere să-și îndeplinească toate sarcinile ce-i revin. Trebuie acordată mai multă atenție ridicării calității produselor, cu atît mai mult cu cît județul Prahova ocupă un loc important în asigurarea u- nor produse pentru export. De calitatea produselor pe care le livrați depinde atît activitatea altor întreprinderi din țară, cît și posibilitatea ca produsele noastre să circule în mod competitiv pe piața internațională. Trebuie acordată mai multă atenție măsurilor indicate de Comitetul Central pentru 

lichidarea pierderilor planificate. Și în județul dv. un număr de întreprinderi, în loc de a aduce beneficii, primesc anual fonduri de la bugetul statului, deci trăiesc pe seama altor întreprinderi economice. Este necesar să se ia toate măsurile pentru ca în cursul a- cestui an să se pună capăt acestei stări de lucruri.A început acum un an acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Ea a dat rezultate bune, dar unele întreprinderi au crezut că e suficient s-o aibă în vedere cîteva luni și apoi s-o dea uitării. Comitetul județean de partid, organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor trebuie să acorde toată atenția continuării acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Această acțiune trebuie înțeleasă nu ca o campanie, ci ca o preocupare permanentă, de lună de lună, de zi de zi. Nu se va putea spune niciodată că, chiar acolo unde s-au introdus măsurile preconizate, s-a terminat treaba și nu mai e nimic de făcut.Măsurile de perfecționare trebuie continuate, aduse noi și noi îmbunătățiri' în organizarea producției și a muncii. Acesta este un proces legic, o necesitate obiectivă a activității economice, a operei de construcție socialistă. Această acțiune trebuie să stea permanent în centrul organelor de partid și de stat, al organizațiilor de partid, al conducerilor întreprinderilor, al tuturor oamenilor muncii.De asemenea, este necesar să se acorde o mai mare atenție reducerii consumurilor specifice, gospodăririi mai bune a resurselor materiale. Avem încă consumuri exagerat de mari, cheltuielile materiale de producție sînt prea ridicate. Avem rezerve uriașe pentru a obține creșterea venitului național, pentru dezvoltarea economiei și ridicarea bunăstării celor ce muncesc. De asemenea, comitetul județeah de partid va trebui să ia toate măsurile ca în acest an să realizăm nu numai volumul total al investițiilor, ci să asigurăm darea în folosință la timp a tuturor capacităților de producție. Și aici, ca și în alte părți, deși anul trecut s-a realizat integral volumul investițiilor, un număr însemnat de capacități nu a intrat în producție. Din această cauză economia a fost lipsită de produsele planificate la capacitățile noi, înregis- trînd pierderi serioase care pînă la urmă se reflectă în venitul național, în nivelul de viață al oamenilor muncii.Măsurile adoptate pentru perfecționarea conducerii vieții sociale creează condiții favorabile dezvoltării construcției socialiste, înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea. întregul popor înfăptuiește neabătut programul dezvoltării societății socialiste. Realizările din primii doi ani în industrie, în agricultură demonstrează că sarcinile planului cincinal nu numai că se realizează, dar se și depășesc, că avem toate condițiile pentru ca pînă în 1970 să înfăptuim mai mult decît prevedeau directivele Congresului al IX-lea. Se vor creaastfel condiții ca societatea noastră să dispună de mai multe bunuri materiale și spirituale, ca nivelul de trai al poporului, gradul de civilizație al vieții sale să cunoască o dezvoltare tot mai intensă. înfloresc, de a- semenea, știința, cultura, învăță- mîntul. Sînt cunoscute măsurile preconizate de partid în direcția aceasta, rezultatele obținute pînă acum, perspectivele ce se deschid în aceste domenii. Se înfăptuiesc prevederile de ridicare a nivelului de viață al oamenilor muncii. Prin măsurile luate încă anul trecut de mărire a salariilor tuturor oamenilor muncii cu salarii mici, prin hotărîrile din toamnă privitoare la începerea ridicării din acest an a salariilor tuturor salariaților, se creează condiții ca pînă în 1970 să se înfăptuiască cu succes sarcina trasată de Congresul al IX-lea de creștere a salariului real cu circa 25 la sută. In aceeași categorie se înscriu măsurile de mărire a pensiilor, elaborarea noii legi a pensiilor care îmbunătățesc viața pensionarilor și se răsfrîng în același timp în viața tuturor familiilor. Cresc, de asemenea, veniturile țărănimii muncitoare, se aplică ho- tărîrea de a se acorda pensii țăranilor cooperatori. Putem spune, tovarăși, că în acest fel în toate domeniile de activitate, inclusiv în domeniul creșterii bunăstării materiale și culturale a poporului, se înfăptuiește programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.Anul acesta a început, de asemenea, în condiții bune. In prima lună planul a fost depășit. Avem toate condițiile ca și în acest an să realizăm prevederile planului. La toate aceste succese au adus o contribuție de seamă și oamenii muncii din județul Prahova.
Stimați tovarăși,Opera pe care o înfăptuiește poporul român de construcție socialistă are, fără îndoială, o mare importanță pentru dezvoltarea națiunii noastre socialiste, are o mare însemnătate națională. Conducînd a

ceastă operă cu succes, partidul își îndeplinește sarcina sa fundamentală în societate, aceea de organizator și conducător în lupta de făurire a noii orînduiri, de realizare a progresului general al țării, de ridicare a bunăstării întregului popor.In același timp partidul nostru își îndeplinește astfel o importantă sarcină internațională. Succesele interne în construcția socialistă au o mare însemnătate internațională, între sarcinile interne și cele internaționale existînd o unitate indisolubilă. Cu cît fiecare țară socialistă obține succese mai mari în construcția socialistă, cu cît crește puterea materială și spirituală a fiecărei națiuni socialiste, cu atît sporește forța și influența în lume a întregului sistem mondial socialist.Partidul nostru își aduce prin întreaga sa activitate o contribuție activă la lupta împotriva imperialismului, la victoria cauzei socialismului, păcii și progresului social în întreaga lume.Desfășurarea vieții internaționale confirmă pe deplin principiile politicii externe a partidului și statului nostru, justețea direcțiilor în care ne ducem activitatea pe plan mondial. Tot mai multe forțe se ridică împotriva politicii și acțiunilor agresive ale imperialismului și în primul rînd a politicii și activității agresive a imperialismului american. Tot mai largi forțe și tot mai mulți oameni politici se pronunță pentru încetarea bombardamentelor S.U.A. asupra R. D. Vietnam, pentru încetarea agresiunii împotriva poporului vietnamez. Desfășurarea luptelor din Vietnamul de sud, succesele obținute de forțele patriotice împotriva forțelor reacționare saigo- neze și împotriva intervenționiș- tilor americani, demonstrează forța Frontului Național de Eliberare, capacitatea de luptă a unui popor care s-a ridicat pentru a-și apăra libertatea, dreptul de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară. Partidul și guvernul țării noastre consideră că este absolut necesar să se pună capăt agresiunii din Vietnam, să fie încetate imediat și necondiționat bombardamentele și actele de agresiune împotriva R. D. Vietnam, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele vieții sale fără amestec din afară.Ne îngrijorează situația din O- rientul Apropiat, faptul că în a- ceastă regiune continuă să se mențină încordarea și că asistăm la ivirea în continuare a unei serii de conflicte locale. Aceasta creează un mare pericol pentru pacea în această zonă a lumii precum și pentru pacea generală. De aceea considerăm că este necesar să se depună eforturi pentru a se ajunge cît mai curînd la retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate, la soluționarea pașnică a problemelor litigioase, inclusiv a re- fugiaților arabi, la asigurarea securității granițelor tuturor statelor din această zonă, a independenței lor naționale. Trebuie înțeles că menținerea încordării nu servește decît imperialismului internațional și reacțiunii din aceste state. Trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o soluționare pașnică a conflictelor din Orientul Apropiat.Problema securității în Europa continuă să stea, de asemenea, in centrul preocupărilor partidului și statului nostru. Apreciem că s-au obținut noi rezultate pozitive în acest domeniu, că există condiții favorabile pentru a întreprinde noi acțiuni pe calea îmbunătățirii relațiilor dintre statele europene pentru întărirea climatului de securitate de pe continent. In acest scop este necesar ca toate statele, toate guvernele să pornească de la realitățile existente în momentul de față în Europa și nu de la dorințe și utopii. Considerăm că trebuie asigurată recunoașterea granițelor existente, recunoașterea celor două state germane, asigurarea participării lor, împreună cu celelalte națiuni europene, la normali

Vizita în întreprinderi
ploieștene

(Urmare din pag. I)cătorii întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate una din serele principale ale acestui mare complex legumicol care se întinde pe mai mult de 50 de hectare. Directorul întreprinderii, Ion Zaharia, evidențiind eficiența economică a culturilor de legume în sere, a- rată că producția obținută anual aici este dublă față de cea realizată în serele vechi și de 8—10 ori mai mare decît în condiții de cîmp. Gazdele fac totodată cunoscute rezultatele ob

zarea și îmbunătățirea relațiilor dintre state, la crearea securității europene.Așa cum este cunoscut, partidul și guvernul nostru consideră că existența blocurilor militare, a pactului agresiv N.A.T.O. constituie o piedică în calea dezvoltării, încrederii și colaborării între state. După părerea noastră trebuie intensificate eforturile pentru desființarea pactului agresiv N.A.T.O. și, o dată cu aceasta, a pactului de la Varșovia. Aceasta ar avea o influență pozitivă asupra climatului politic din Europa, asupra îmbunătățirii relațiilor dintre state, a- supra întăririi păcii pe continentul nostru și în întreaga lume.Sint, de asemenea, necesare măsuri pentru lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state ; atîta timp cît bazele militare și trupele străine vor continua să existe pe teritoriul altor state, este greu să se poată vorbi de înfăptuirea riguroasă a principiului respectării independenței și suveranității altor state. înfăptuirea securității europene presupune dezvoltarea între state a unor relații de tip nou care să pornească de la respectul independenței și suveranității naționale a fiecăruia, de la neamestec în treburile altor state, de la încredere și colaborare. Trebuie înțeles că securitatea Europei este strîns legată de respectarea securității și independenței fiecărui stat. Apreciem că este necesară intensificarea activității pe toate planurile pentru realizarea de noi pași pe calea creării condițiilor necesare înfăptuirii securității europene.Omenirea este pe drept cuvînt preocupată de pericolul pe care îl reprezintă existența armelor nucleare. De aceea, este necesar să se depună eforturi susținute pentru a se ajunge la încetarea cursei înarmărilor nucleare, la lichidarea stocurilor existente; aceasta este singura cale reală care va putea feri omenirea de pericolul unui război termo-nuclear. Neproliferarea armelor atomice, a cărei însemnătate este incontestabilă, trebuie înfăptuită în condițiile asigurării tuturor națiunilor care renunță la aceste arme, că nu vor fi niciodată victimele vreunei agresiuni a- tomice sau a amenințării cu folosirea armei nucleare împotriva lor. Este un drept legitim al fiecărui stat care renunță la arma atomică de a avea siguranța că nu se va atenta la independența și suveranitatea lui națională. O importanță deosebită capătă în viitor folosirea energiei atomice în scopuri pașnice. Se poate spune că de a- ceasta depinde însuși progresul e- conomic viitor al fiecărei țări. De aceea, accesul la cercetări în acest domeniu, la folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare trebuie asigurat, fără nici o îngrădire, tuturor statelor.O problemă deosebit de importantă a epocii noastre este sprijinul ce trebuie acordat ridicării economice a țărilor slab dezvoltate. Acesta este un imperativ de cea mai mare importanță în momentul de față în viața omenirii, a cărui soluționare va avea o înrîurire uriașă asupra dezvoltării sociale viitoare, asupra Climatului politic internațional. Este de înțeles că menținerea unor zone largi ale globului la un nivel de subdezvoltare, de subnutriție, nu poate fi decît o piedică în calea dezvoltării colaborării între popoare, nu poate a- duce decît prejudicii cauzei păcii, progresului social și civilizației generale.Noi considerăm că țările mici și mijlocii au un rol tot mai important în viața internațională, că este necesar să se țină seama de punctul lor de vedere în soluționarea problemelor de pe agenda mondială. Este necesar ca ele să acționeze cu fermitate pentru a-și aduce contribuția activă la cauza păcii și progresului, nelăsînd ca problemele lumii să fie rezolvate numai de marile puteri.
Tovarăși,In viața politică contemporană se afirmă tot mai mult rolul 

ținute pe baza aplicării hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului cu privire la perfecționarea activității agriculturii de stat. Cu un număr redus la jumătate din personalul tehnic-administrativ — arată directorul întreprinderii — însă cu o calificare superioară, în anul 1967 s-a obținut un beneficiu de 170 000 de lei de pe un hectar, față de 100 000 lei în anul precedent. Se relevă, de a- semenea, beneficiile tot mai mari ce pot fi aduse de această mare unitate legumicolă, îndeosebi prin

exportul de legume proaspete în tot timpul anului.
★La amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat parte la adunarea activului de partid în cadrul căreia au fost constituite comitetul județean de partid, consiliul popular județean și organele provizorii de conducere ale a- cestora.Un mare număr de plo- ieșteni aflați în fața cinematografului „Ploiești", unde a avut loc adunarea, au salutat cu vii aplauze 

pe tovarășul Nicolae

partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor anti- imperialiste și democratice. Creșterea continuă a influenței lor în lume impune să se găsească căile pentru realizarea unității de luptă a tuturor acestor forțe. Aceasta este principala garanție că ele își vor putea îndeplini rolul ce le revine în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru înfăptuirea aspirațiilor progresiste ale popoarelor. Apreciem că drumul spre consolidarea unității acestor forțe este restabilirea legăturilor, normalizarea relațiilor între partidele comuniste și muncitorești. Trebuie făcut, după părerea noastră, totul pentru a se pune capăt actualei stări de încordare din mișcarea comunistă și muncitorească și nu trebuie întreprins nimic care ar putea adăuga noi elemente de încordare, de înrăutățire a relațiilor dintre partidele comuniste șl muncitorești. în acest spirit considerăm că o consfătuire internațională poate fi Justificată numai în măsura în care contribuie la dezvoltarea colaborării între toate partidele, între toate forțele antiimperialiste, la întărirea unității lor. Partidul Comunist Român a hotărît să participe la consfătuirea consultativă de la Budapesta cu dorința de a contribui, împreună cu alte partide, la găsirea celor mai bune căi pentru normalizarea relațiilor între partide, pentru pregătirea în spiritul cel mai democratic a unei consfătuiri mondiale care să ducă la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești. Aceasta se poate realiza numai pornind de la principiile marxist-leniniste ale e- galității depline între partide, ale respectului independenței fiecărui partid, ale neamestecului în treburile interne, ale respectului reciproc, ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică corespunzător condițiilor din țara unde își desfășoară activitatea.Considerăm că unitatea șl colaborarea între partidele comuniste șl muncitorești trebuie să pornească de la creșterea forței fiecărui partid în parte, de la întărirea unității rîndurilor fiecărui partid. Numai pe această bază se va putea realiza o adevărată unitate lnterna- ționalistă, se va putea asigura creșterea rolului mișcării comuniste șl muncitorești în societatea contemporană. Respectarea neabătută a acestor principii creează condiții pentru realizarea la un nivel superior a unității de luptă a partidelor comuniste și muncitorești, face ca internaționalismul proletar să capete un conținut nou, superior.Partidul Comunist Român va milita și în viitor neabătut pentru a-și aduce contribuția la îmbunătățirea relațiilor între partide, la dezvoltarea colaborării și întărirea unității lor. Vom dezvolta colaborarea cu toate partidele, fie că participă sau nu la reuniunea consultativă sau la altă consfătuire, considerând că în acest fel ne vom îndeplini îndatorirea de detașament activ în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și progres social, ne vom achita de misiunea intemaționallstă ce ne revine față de clasa muncitoare de pretutindeni.In încheiere, doresc să exprim deplina satisfacție a Comitetului Central pentru felul cum comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova, la fel ca întregul partid și popor, înfăptuiesc politica internă și externă a partidului și guvernului. îmi exprim convingerea că și în viitor vă veți aduce activ contribuția la realizarea mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei noastre, de înflorire a națiunii noastre socialiste. Vă urez dv„ comitetului de partid județean, consiliului popular județean, comuniștilor, tuturor cetățenilor județului, noi și noi succese în muncă, sănătate și fericire.
(Cuvîntarea secretarului general 

al C.C, al P.C.R. a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauzele 
entuziaste, aprobative ale partici- 
panților la adunarea activului de 
partid și de stat din județul Pra
hova),

Ceaușescu, aclamând puternic pentru partid, pentru Comitetul său Central.Pretutindeni — în întreprinderile vizitate, în cadrul adunării activului de partid, în telegrama trimisă Comitetului Central al partidului — oamenii muncii din județul Prahova au dat o puternică expresie atașamentului lor față de partid, hotărârii de a munei cu rîvnă și pricepere pentru transpunerea în viață a politicii partidului de dezvoltară multilaterală a economiei, de înflorire a întregii țări.
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Of DEBUTAtît pentru specialist cît și pentru cititorul obișnuit satisfacția de a descoperi, de a recunoaște într-un debut editorial mai mult decît o promisiune, un talent real, original, o certă virtualitate nu e cu nimic mai prejos decît aceea de a-ți vedea confirmate așteptările, împlinite și depășite exigențele o dată cu lectura desfătătoare a ultimei cărți a unui scriitor consacrat și preferat. Acest interes pentru valorile ce se afirmă, fie ele încă incipiente, te determină să înțelegi mai bine, în articulațiile ei intrinseci, dinamica înnoirii și dezvoltării fenomenului literar, configurația și evoluția sa viitoare, mutațiile calitative ce se anunță. Inițiativa de a se edita, încă cu ani în urmă, o colecție specială destinată scriitorilor debutanți s-a dovedit în acest sens fructuoasă, ea prilejuind afirmarea unui număr astăzi de-a dreptul impresionant de autori, dintre care nu puțini au fost a- ceia care, în decursul timpului, s-au relevat prin noi volume ca individualități artistice semnificative în peisajul poeziei sau prozei noastre actuale. Nu e însă mai puțin adevărat că în cadrul colecției au apărut și scrieri mai modeste ca valoare estetică, iar altele — nu rare nici acestea — de-a dreptul irelevante sub aspectul calităților artistice. Desigur, asemenea tonalități în receptarea critică nu sînt precumpănitoare și a le generaliza înseamnă a aoredita în necu- noștință de cauză ideea de uniformitate a colecției, ceea ce contravine de fapt cu realitatea, caracterizată tocmai printr-o diversitate a căutărilor creatoare, atît ca specific cît și ca intensitate și valoare literară. Volumele. apărute în ultima vreme vin să confirme o dată mai mult aceasta. Ne vom raporta la cele de proză, remareînd mai întîi două debuturi — „Redactori și pianiști" de Mihai Pelin și „Un septembrie frumos" de Viorel Știrbu — care nu numai că anunță dar chiar atestă vocația autorilor respectivi.Atent la detaliul caracteristic, in- vestindu-1 uneori cu o funcție simbolică („Fularul cu centauri", „O discuție despre patine", „Unchiul meu liric"), Mihai Pelin este vizibil înclinat către o proză analitică, deschisă, în care faptele și planurile narative nu se succed linear, ci se interpun și se suprapun ca un continuu flux și reflux, sugerînd prin aceste rupturi și discontinuități ritmuri esențiale ale existenței, raporturi umane complexe, anumite desfășurări mentale ce se produc în psihologia personajelor. Intre oameni și lucruri — în prozele lui Mihai Pelin — se stabilește parcă o comuniune tainică, acestea din urmă purtînd întipărite, încrustate în ele, amprenta vieților de care s-au legat, al căror reflex și mărturie sînt, redeșteptînd în timp, neînchipuit de vie, amintirea unor momente trecute, crezute a fi Dăruite pe veci în negura uitării. „Surîsul tăcut" al colierului verișoarei L. este tot atît de enigmatic ca și meandrele neprevăzute ale vieții pe care încearcă să le sugereze autorul în povestirea „Unchiul meu liric". Regăsim aici un discret reflex proustian în sensul „memoriei involuntare". Și nu numai aici. Intre personajele care prind contur în paginile prozelor lui Mihai Pelin se detașează unul, nevăzut și atotpre- zent — Timpul. Uneori acest straniu personaj se metamorfozează, și atunci se concentrează parcă într-un detaliu înconjurător, într-un fragment de peisaj. Sclipirea mată a lacului din orașul natal în care, după ani de peregrinări, descinde Paul, e- rou din povestirea „Soarele veșnic tînăr" îi redeșteaptă în minte universul tulburător al copilăriei și adolescenței, o întreagă lume cufundată de mtilt în adîncurile, în cutele ascunse ale memoriei. Pentru a revela mai bine firescul, omenescul existenței, ipostazele sale firești, grave, lipsite de senzațional, autorul evită să îndrepte datele acțiunii, firul narativ către un punct culminant și cu atît mai puțin spre un deznodă- mînt. Povestirile sale se încheie de obicei brusc, aparent fără să se termine, lăsînd să se întrevadă că episodul sau întîmplarea respectivă nu-și pot afla o rezolvare imediată, definitivă prin însuși faptul că se integrează într-un proces cu mult mai vast și profund, acela al vieții.Spre deosebire de Mihai Pelin care, atent la arhitectura frazei, scrie o proză analitică, fin orchestrată chiar în discontinuitatea elementelor care-i alcătuiesc structura, Viorel Știrbu, mai puțin preocupat de stil, e înclinat mai degrabă către fantastic și parabolic, îngroșînd uneori pînă Ia caricatural detaliile. Vădind o prodigioasă fantezie creatoare autorul folosește date ale realității pentru a crea un univers inedit în care se surprind, incisiv caricaturate, anumite aspecte și manifestări de ordin social și moral aparent inofensive, uneori absurde prin arbitrariul și lipsa lor de sens, nocive însă în esență, dăunătoare societății și personalității u- mane. Școala domnului Homogea din nuvela „Careul negru" se dovedește a fi o instituție draconică în care regulamentul atroce ce se aplică celor induși în eroare duce de fapt la anihilarea personalității, la transformarea lor în simple instrumente de reprimare. Povestirea reprezintă o fină și virulentă satiră la adresa fascismului, denunțîndu-i esența sa malefică, antiumană. Asemenea lui Be- ranger din „Rinocerii" lui Eugen Io- nescu, eroul vrea să rămînă în continuare om, hotărînd să evadeze din această capcană tentaculară. Cu un ochi critic (în povestirea „Ancheta") autorul surprinde alteori anumite automatlsme sterile, superficialitatea și conformismul unor relații umane, creînd tipologii diverse, ima- ginînd conflicte, realizînd adevărate incizii în natura morală a unor personaje ce-și dezvăluie fațete ascunse ale existenței.Dacă în ce privește volumele lui Mihai Pelin și Viorel Știrbu concizia scrierilor cuprinse în ele, densitatea substanței epice și soliditatea structurilor lor narative ne recomandau niște prozatori subtili și experimentați, stăpîni pe uneltele și mijloacele artistice, în cazul plachetelor „Bani de trecere" de Aurelia Munteanu și „în bătaia soarelui" de Stelian Baboi regăsim atît promisiunile cît și ezitările, calitățile cît și neîmplinirile specifice debutului.Universul pe care cu predilecție 
și sensibilitate îl explorează Aurelia Munteanu este cel al copilăriei și adolescenței, cînd cei mici, tulburați 
de reverberațiile mirifice ale universului, mimează la modul miniatural îndeletnicirile adulților, descoperind astfel, treptat, lumea înconjurătoare („Fata soarelui", „Un copil lovește cerul"). Elanurile solare ale acestei vîrste a candorilor și purității zvîcnesc oa niște seîntei mină într-o lume bîntuit'ă de

șl foamete, stigmatizată de război. Intr-un astfel de mediu, jocul de-a brutarii al copiilor fiămînzi potențează în plan metaforic semnificația dureroasă a unor stări de lucruri („Joc de-a brutarii**). Sînt pagini nu lipsite de delicatețe, scrise într-un stil cînd unduios metaforic, cînd abrupt, surprinzînd niște instantanee de viață epico-lirice. Conștientă că o atare problematică, suprasolicitată, comportă riscurile unui manierism facil, Aurelia Munteanu renunță la ea în celelalte scrieri, arătîndu-se preocupată să surprindă psihologia feminină la vîrsta maturizării, a pășirii propriu-zise în viață. însă tocmai în astfel de povestiri vădește carențe prozatoare. Stăruie aici impresia de artificios, de contrafăcut. Personajele feminine sînt schematice, lipsite de fapt de o viață interioară. în a- ceastă categorie se înscriu „Să nu răciți**, „Vieți perfect paralele**.Oarecum mai diversă, lumea pe care încearcă să o surprindă Stelian Baboi în schițele și povestirile sale (reunite în volumul „în bătaia soarelui"), circumscrie o problematică pe care în anumite privințe o regăsim și la Aurelia Munteanu. într-o formă subiectivată, la persoana întîi, autorul evocă retrospectiv, cu inflexiuni grave, anii agitați ai copilăriei, detalii ale universului familiar, imaginea celor dragi („Mama și fiii**, „Mama**, „Sania cu zurgălăi". „Mama șl luna"). Regăsim, pe alt plan, în manifestările, în stările sufletești și atitudinile personajelor întrebările și aspirațiile, îngîndurările, freamătul clocotitor ca și unele inerente erori ale acelei vîrste pe care viața o solicită cel mal intens să-și împlinească menirea („Accident", „Durere" etc.). în sfera procedeelor, a structurii compoziționale, Stelian Baboi tinde spre o proză concentrată, de factură modernă, fără însă a izbuti pînă acum îndeajuns în această direcție. în prozele sale, mijloacele și procedeele, efectele artistice urmărite nu se adecvează organic viziunii, deseori destul de restrînsă, de limitată ca semnificație, ca profunzime. A- ceastg lipsă de adîncime în planul viziunii autorul încearcă să o compenseze de o . rică,cum deze straturile profunde ale vieții actuale, în tulburătoarea dinamică a mutațiilor și proceselor sociale de azi, realități esențiale, sensuri fundamental omenești. E, de altminteri, un deziderat major către care, prin ceea ce oferă mai bun cititorului, lasă să se întrevadă că se îndreaptă și aceste căutări creatoare, unele dintre ele mai substanțial cutezătoare iar altele, deocamdată, mai timide, dar nu lipsite de interes.
Adrian ANGHELESCU

recurgînd, uneori chiar nbuz/nd prodigioasă încărcătură metafo- fără a reuși îndeajuns însă, ar fi de așteptat, să son- și să sesizeze cu acuitate în

de lu- secetă

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Ateneu — orele 16,30 șl 20) : Concert 
dat de orchestra „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Ionel Budlșteanu.
0 Opera română : Apus de soare — 
11, Frumoasa din pădurea adormită 
— 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Rose
marie — 10,30, Paganini — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Marla Stuart — 10, 
Regina de Navara — 15, Oameni și 
șoareci — 19,30, (sala Studio) : Dinu 
Păturică — 10, Castillana — 15, O 
femeie cu bani — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Un Hamlet de 
provincie — 10,30 Opinia publică — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
D-ale carnavalului — 10 ; 20, Livada 
cu vișini — 15, (sala din str. AI. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 10: 
15, Kean — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Acest animal ciudat — 10,

Petru Rareș — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 10,30 ; 16, 

Jaguarul roșu — 20.
0 Teatrul Gluleștl (la Sala Palatului): 
Martorii se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
Viforul — 10,30.
0 Teatrul Mic : Doi pe un balansoar 
—10,30, Medalion Alecsandrl — 15, A- 
mlntlrca a două dimineți de luni — 20. 
£ Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero 

purtare — 9,30, Cel trei mușchetari 
— 15, Naufraglațll — 18,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu": 
Ca-n filme — 19,30.
S Teatrul evreiesc de stat : Cîntare 
omului (spectacol experimental de 
poezie — Tudor Arghezl) — 11 ; 
Căutătorii de noroace — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Papuclada — 11, (sala 
din str. Academiei) : Vrăjitorul din 
Oz — 11.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) ; Scandal la Boema — 19,30, 
(sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30. 
0 Circul de Stat : Ansamblul Circului 
Mare din Moscova — 10,30 ; 16,30 ; 20. 
O Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.

CARTEA DE ARTĂ
MONOGRAFIA

„Tonitza"

9.00 Ora exactă. Cum va fi vremea. 
9,02 Gimnastica de înviorare. 9,10 Pen
tru copii și tineretul școlar. 10,30 
Emisiunea pentru sate. 12,15 Concert 
simfonic. Orchestra simfonică a Ra- 
dlotelevlziunil interpretează Simfonia 
„Din lumea nouă” de Antonin Dvo
rak. Dirijor : Gonzales Mantiei (Cuba). 
13,45—16,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Sărituri de la trambulina de 90 m.

17,15 „Careul magic" — meciul de box 
Jack Dempsey — Gene Tunney (înre
gistrat pe film). 17,30 Muzică populară 
românească. 18,00 Curierul artelor. E- 
mislune de actualitate teatrală, muzi
cală șl plastică. 18,30 Magazin 111. 19,30 
Telejurnalul de seară. 19,50 Desene 
animate. 20,00 Teatru în studio : 
„Doamna brună din sonete" de G. B. 
Shaw. Interpretează un colectiv al 
Teatrului de stat din Tîrgu-Mureș. 
20,40 Să dansăm... Film de televiziune 
realizat de Carmen Dobrescu. 21,00 
Jocurile Olimpice de Iarnă. Transmisie 
de la proba de patinaj — figuri libere 
bărbați (film). • Ceremonia de în
chidere a jocurilor. 23,00 Telejurna
lul de noapte.

Cărțile de arfă ar putea 
fi clasate în trei mari ca
tegorii : albumele somptuoase 
ale căror imagini sînt ele în
sele opere de artă, altele în 
care valoarea textului stă pe 
prim plan și, în fine, cele care 
mențin un raport echilibrat 
între cuvînf și imagine.

In cel de-al doilea grup 
se încadrează cartea apărută 
de curînd în librării, sub 
semnătura lui Barbu Brezeanu, 
dedicată operei și vieții pic
torului Nicolae Tonitza (Edi- 

Academiei). 
metoda

ceea ce

Ufili- 
anal itică, 
privește

De altfel, Șirato și Tonitza au 
făcut parte din aceeași cate
gorie spirituală, au fost uniți 
prin năzuinfi comune în sî- 
nul aceleiași grupări („Grupul 
celor patru") susfinîn- 
du-și printr-o activitate cri
tică viziunea artistică. Da
torită moștenirii lăsate în a- 
cest domeniu, ei pot fi so- 
cotiji, fără rejineri, printre cei 
mai buni critici plastici.

„Șirato", excelentul album 
apărut în editura Meridiane, 
este o izbîndă a artei noastre 
poligrafice, distingîndu-se 
prin calitatea imaginilor re
produse și fidelitatea lor. Și 
nu este ușor a respecta în
tocmai dificila cromatică a 
pînzelor lui Șirato, acel abur 
străveziu cu care maestrul își 
învăluie motivul pictat. Poate 
doar la Vermeer din Delft, 
după cum bine a observat în 
prefața sa Dan Grigorescu, 
înfîlnim această incandescentă 
luminoasă, această iradiațiș 
aurie, care conferă tabloului 
calită|i unice.

Pornind de la supracopertă 
(„Fata cu filet" aflată în ga
leria Muzeului de artă al 
Republicii) și pînă la ultima 
filă a albumului, ești impre
sionat de paginația îngrijită, 
de calitatea prezentării grafi
ce, care nu are nimic osten
tativ, însemnînd o probă de 
gust ales și eleganță.

în ceea ce privește pre
fața — chiar dacă nu abundă

cu
cre-

pro- 
mai

în date biografice (pe care le 
găsim de altfel în scurta cro
nologie ce o precede) — 
Dan Grigorescu a știut să 
puncteze evenimentele 
profundă semnificație în 
ația pictorului.

Felul în care tratează 
blema influențelor sau
bine spus a similitudinilor, 
accentuînd asupra importan
ței expresionismului și impre
sionismului în conturarea con
cepției plastice a maestrului 
român, este remarcabil. De 
altfel impresionismul și re
prezentanții săi constituie un 
domeniu pe care Dan Gri
gorescu l-a abordat cu pa
siune în repetate rînduri, 
textul albumului purtînd ast
fel girul unui specialist in
contestabil.

Dar cele cîteva pagini scri
se într-un stil dens, fluent, 
Dan Grigorescu fiind un poet 
al condeiului, sînt închinate 
de fapt artistului, care și-a 
pus problema relevării „indi
vidualului cuprins în plămada 
poporului nostru", redînd 
gravitatea și marea simplitate 
a țăranului român, acel echi
libru perfect, asemănător per
sonajelor din frizele antice.

Judecat în ansamblu, al
bumul „Șirato" deschide noi 
și încurajatoare perspective, 
sporind prestigiul activității 
editoriale consacrate cărților 
de artă.

act meritoriu care tonifică 
lucrarea, îi dă un surplus de 
autenticitate, ridieîndu-i preș» 
tigiul de document. Din a- 
ceastă împletire între consi
derațiile exegetului și mărtu
riile pictorului se conturează 
personalitatea lui Tonitza, 
complexă și contradictorie.

Un alt pas înainte, realizat 
prin apariția acestei cărți, este 
atenția acordată prezentării 
diferitelor medii artistice care 
au contribuit la formarea pic
torului român, în special miș
carea Secession din Germa
nia sau înființarea grupării 
„Arta română”. Dar periodi
zarea propusă de Barbu Bre
zeanu (excepfînd pe cea 
strict delimitată cronologic) 
în ultimele pagini, trădează o 
nesiguranță, o larghețe neco
respunzătoare acestui 
de delimitare riguroasă.

Dacă ar fi renunțat la fra
zele lungi, obositoare și 
diluate, dacă ar fi rămas pînă 
la capăt la stilul clar, curgător 
și concis (din foarte multe 
paragrafe) și ar fi rezistat 
tentațiilor de literaturizare, car
tea și-ar fi menținut 
mai mare măsură 
fețea necesară unui ____
științific. In general, mono
grafia are un caracter mai 
mult descriptiv, sondajul plas
tic nefăcîndu-se în profun
zime. Și totuși, cu aceste de
fecte, ne simțim datori să 
spunem că lucrarea înscrie 
o etapă fructuoasă în munca 
de cercetare asupra operei 
lui Tonitza.

in
investigația universului artis
tic al piciorului, cartea cu
prinde o cronologie, o pe
riodizare a operei și a acti
vității, cu indice și anexe ce 
includ bibliografia și aproa
pe toate expozițiile la care a 
participat Tonitza în timpul 
vieții cît și cele organizate 
după moartea sa.

Citind cu atenție notele 
explicative, care abundă în 
paginile lucrării s-ar putea 
alcătui și un index geografic, 
cu scopul de a ști unde pu
tem vedea, în ce muzeu sau 
în ce colecție particulară, 
principalele opere ale lui To
nitza.

Desigur nu este prima carte 
scrisă despre omul și pic
torul Tonitza. Față de pre
decesorii săi, Barbu Brezeanu 
intuiește o sursă, încă insu
ficient exploatată, în activi
tatea publicistică a lui To
nitza, în corespondența sa,

tip

Ci

rescu, n-am putea-o găsi de- 
cît în felul cum ambii cri
tici au știut să aprecieze și 
să folosească scrierile despre 
artă ale pictorilor comentați.

în și 
acura- 
studiu

„Șirato
Dacă ar fi să căutăm o ase

mănare între cele două cărți 
„Nicolae Tonitza", de Barbu 
Brezeanu și „Francisc Șirato”, 
cu o prefață de Dan Grigo-

ALBUMUL

O noua producție în lucru la Studioul cinematografic Ammafilm

0 Capcana : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 împușcături pe portativ : REPUBLICA (completare 
Miracole) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
(completare Dați-ml un calmant) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
O Valetul de pică ; LUCEAFĂRUL (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® Moartea după cortină : CAPITOL (completare Dațl-mi 
un calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Cel șapte samurai : CENTRAL (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Innorare trecătoare ; VICTORIA (completare Miracole)
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
o Lordul din Alexanderplatz : LUMINA — 9 — 15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
© Tom Jones : DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Dragostea unei blonde : UNION (completare Orizont 
științific nr. 11/ 1967) — 14,45 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Salut Kenya — Flora australiană — Anatolia ospitalieră — 
Încercări — Fetiță sau băiat — Fereastra : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
0 Un nabab maghiar : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU- 
ZEȘTI (completare Viața începe la 40 de ani) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 De trei ori București ; FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30

0 Cînd tu nu ești : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare In întîmpinarea viitorului) — 10,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20, VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 încercuirea : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambe
le completarea Io, Mircea Voievod).
0 Marele restaurant : DACIA (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 8 — 15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
0 Robii ; GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.

0 O sută unu dalmațienl : BUCEGI (completare Nălcă șl 
veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS (com
pletare Gigantul înaripat) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Căutațl Idolul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele 
completarea Miracole), MIORIȚA (completare Pași spre 
Brăncuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Dațl-mi un calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Cine călărește un tigru : UNIREA — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Ruxandra NĂDEJDE

Timpul de aur

Î, Răzbunătorii : FLACARA (completare Pe drumul mă- 
estrlel) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VITAN (com
pletare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zece negri mititel : POPULAR (completare împlinire) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : ARTA (completare Atenție) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15 ; 
17,30 ; 20.
® Reîntoarcerea lui Surcouf : MUNCA — 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
e Profesorul distrat : MOȘILOR (completare Republica la 
20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femele : MELODIA (completare Dați-ml 
un calmant) — 8,45 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN 
(completare în întîmpinarea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
e Jocuri neschimbate : RAHOVA (completare Ostașii pă
durii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corlgența domnului profesor : PROGRESUL (comple
tare Numai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• O fată fericită : LIRA (completare Sorinei șl soarele) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Război și pace (seriile I și II) COTROCENI — 14,30 ; 19.
• Subteranul : GRÎNGAȘI (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
ÎLoana : VIITORUL (completare O după-amlază plină 

e peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sindbad marinarul : FERENTARI (completare A sosit 
vacanța mare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Pasărea Phiinlx : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Piesă-parabolă, Tango-ul lui Slawomir Mrozek ne a- duce în mijlocul unei familii care întruchipează de fapt o societate Și o epocă. Alegoria este aci, ca și în numeroase alte opere teatrale moderne, de la Casa inimilor sfărîmate și pînă la Biedermann și incendiatorii sau Rinocerii, nu numai o formă inventivă de a sublinia imaginea scenică ; e mijlocul adecvat de a da expresie dramatică unor fenomene sociale complexe, care depășesc cu mult cazul particular. Fiecare personaj reprezintă o pătură sau o clasă, o mentalitate, o atitudine filozofică și pojitică, iar toate laolaltă alcătuiesc tabloul unei lumi căreia spectatorul îi găsește cu ușurință corespondentele sau analogiile în isteria recentă. Recunoaștem, astfel, atmosfera Europei burgheze dintre cele două războaie, răscolită de curente contradictorii de gîndire, plutind în- tr-un haos ideologic și moral din care nu avea puterea să se smulgă. în familia Stiomililor recunoaștem dezordinea, lenevia, iresponsabilitatea unei întregi societăți aflate în dezagregare, succesiunea modelor și experimentelor artistice efemere, amestecul derutant de vechi forme ce și-au pierdut conținutul și de înnoiri superficiale, criza totală a valorilor, pe care intelectualii vremii o semnalau și o denunțau a- desea, fără să întrevadă însă, de cele mai multe ori, și soluțiile regenerării spirituale. Acestei categorii de intelectuali dezgustați, descurajați, iritați de propria ține tur. submismului și a toleranței liberale nu se ascund de- cît destrăbălarea, inerția, compromisul, autoamăgi- rea („Mă împingeți spre un anti-conformism care pe loc devine conformist", spune el), Artur încearcă în familia sa una dintre acele „revolte în genunchi**

lor moliciune, îi apar- în Tango tînărul Ar- Văzînd prea bine că eticheta non-confor-

: n-au dus și nu pu- : duce nicăieri. Artur, și tatăl său, artistul prea prea
care teau ca boem Stiomil, este rupt de realitate, încurcat în hățișul raționamentelor abstracte, prea minat pocii**, rii și funde, prea slab și plîngăreț pentru a schimba ceva cu a- devărat. El se zbate fără ieșire între un modernism steril, pe care-1 respinge vehement, și un tradiționalism perimat, spre care nu mai există drum de întoarcere. în jurul lui Artur totul se clatină și se descompune, viciul și desfrîna- rea se etalează provocator, în propria sa casă. Impu- doarea cinică a mamei, 11-

de „scepticismul e- prea lipsit de crite- de convingeri pro- în fine prea laș,

a disperării și a morții, pentru a cărei transpunere în fapt, Edek îi apare drept instrumentul și aliatul i- deal. împreună, vor face ordine, vor „salva1* lumea... Dar, printr-o logică dură a istoriei, cea dinții victimă a „noii ordini** este Artur însuși. Ceilalți acceptă supremația lui Edek, mingi- • indu-se eu ghidul că „poate n-o să ne fie chiar așa de rău**. Iar tango-ul final, pe care Edek. îl dansează cu unchiul Eugen, consfințește într-o metaforă memorabilă pactizarea tacită a puterii totalitare cu cel mai reacționar conservatorism. „Nu numai eu — scria un critic vest-german — dar și multi alții, am văzut în Edek, fără nici un efort, încarnarea brutelor naziste,

rirea lor apare firească, necăutată. spontană, ca viața însăși. Dar cîtă măiestrie și cîtă compoziție în înfăptuirea acestei desăvîrșite simplități ! Fiecare fizionomie e îndelung construită și fiecare situație minuțios studiată, pentru ca textul să fie nu numai auzit, dar și văzut, simțit, înțeles, gustat. Comicul exploziv țîșnește parcă de la sine din tipuri, din intonații, din relațiile personajelor, ideile se impun cu forța evidenței și a revelației. E un prilej de a remarca încă- odată, sprijinindu^ne și pe adeziunea vădită a publicului la Tango, că autenticul teatru de idei nu este nici greoi, nici plicticos, că arta modernă a spectacolu-

într-o arenă pustie. Stăpîn pe un foarte larg registru interpretativ, care merge de la tragic pînă la comicul buf, George Constantin dă rîsului un substrat amar, gustul derizoriu al înfrîn- gerilor ireparabile. Lui Victor Rebengiuc i-a revenit o misiune extrem de dificilă, deoarece personajul său (Artur) se află tot timpul în situații false, știe că sînt false — și totuși se zbate cu îndîrjire, cu exasperare, încercînd să iasă ca dintr-un cerc de fier. Rebengiuc — care de altfel, prin ultimele sale roluri s-a dovedit un actor cu mari aptitudini pentru roluri de interiorizare, de dezbatere lăuntrică — a reușit să releve în chip re-

mari, realizată cu profesionalitate și

TANGO*cronica
teatrală

bertinajul insolent al verl- șoarei Ala, neputința și lipsa de demnitate a tatălui, anchiloza mintală a bunicii și a unchiului — toate ating un grad de e- xacerbare șl dezechilibru care arată că această familie (citiți: această lume) se află la hotarul disoluției și al ruinei absolute. Pe ce te mai poți sprijini ? Unde e- xistă o certitudine ? Autorul a surprins foarte exact complexul de inferioritate al intelectualului burghez sau mic-burghez în fața forței brute, „naturale**, „autentice**, elementare, personificate în piesă de „lumpenul,* Edek, lichea grosolană, exponent tipic al acelei categorii parazite care a constituit masa de manevră a mișcărilor fasciste. Deprimat de inconsistența tuturor formelor de viață care-1 înconjoară și isterizat de eșecul căutărilor sale contorsionate, Artur ajunge la o filozofie

iar în Eugen, poate chiar pe von Pappen".Unind parodia politică extrem de incisivă cu satira acidă de moravuri, u- morul grotesc cu ironia fină, inteligentă, piesa lui Mrozek, celebră de altfel în lumea întreagă, a oferit și Ia noi baza unui spectacol excelent al Teatrului Mic. Punerea în scenă a lui Radu Penciulescu e întru totul reprezentativă pentru personalitatea regizorului și pentru stilul teatrului pe care-1 conduce : claritate de cristal a ideilor, tensiune a dezbaterii, înaltă ținută intelectuală în interpretarea sensurilor contemporane ale textului. Regizorul aTe ceva de spus, și o spune alegînd mijloacele cele mai directe, calea cea mai scurtă spre adevăr. Penciulescu e subtil. însă niciodată a- lambicat, el merge la esențe, comunicîndu-le cu atît mal surprinzător și mai captivant, cu cît descope-

lui îmbină gîndirea cu strălucirea imaginației, pretin- zînd nu numai creației luciditate. dar și rațiunii (nu-i chiar un pleonasm !) spirit.Actorii au fost solicitați la maximum — și trebuie să recunoaștem că Penciu- lescu a avut condiții ideale, lucrînd cu un veritabil ansamblu de vedete. George Constantin, actor de anvergură, care știe să dea fiecăreia dintre aparițiile sale în scenă proporțiile unui eveniment, face o compoziție de un burlesc colosal. în acest Stiomil gras și neglijent, care străbate intempestiv încăperea, cu nasturii de la pijama descheiați în neștire, hohotește inconștiența. El transformă totul în gest gratuit, se parodiază pe sine, mimează furia spre a o transforma (după cum glăsuiește și textul) în farsă, mimează entuziasmul, mimează inovația, e ca un clovn masiv care face tumbe, inutil,

marcabil acest contrast între acțiune și neputință, între gîndire și realitate, a dat impasului o formă vizibilă, palpabilă, dramatică. Un alt „pilon" al spectacolului este interpretul lui Edek, Octavian Cotescu, al cărui stil cu totul personal corespunde în mod fericit rolului. Umorul sec, dur, al actorului marchează personajul în linii a- păsate, pregnante ; fiecare atitudine îl caracterizează net, fiecare replică sună ca o culme a cretinismului viclean, ca un panseu menit să fie reținut de spectatori și repetat, în glumă, drept model de imbecilitate și mojicie. Creația sa ar putea fi comparată nu cu o caricatură, ci cu o sculptură satirică, gen foarte rar întîlnit, deoarece este greu ca sarcasmul să capete atîta materialitate statuară.în rolul mamei lui Artur, Olga Tudorache are, de asemenea, o compoziție

de zile matură _ cu pătrundere psihologică, iar Eliza Plopeanu dezvăluie cu multă naturalețe, sub înfățișarea pură, candidă, juvenilă a verișoarei Ala, un caracter orgolios și o indecență agresivă. M-a îneîntat Florin Vasiliu — un unchi Eugen perfect desuet și perfect ridicol — ca și Vali Cios, care în Bunică practică un umor „ne- gru“ de cea mai bună calitate.Scenografia Adrianei Le- onescu face, mai organic decît în multe alte spectacole ale noastre, corp comun cu regia și cu interpretarea, definind, împreună cu acestea, o viziune artistică originală și, totodată, absolut veridică a lumii reprezentate pe scenă. Obiectele îngrămădite în casa Stiomililor alcătuiesc un univers plastic confuz, incoerent, în care costumele voit nearmonizate (fiecare însă în acord cu firea personajului respectiv) sugerează debandada șl promiscuitatea ; în actul al doilea, cînd Artur îi obligă să îmbrace toalete de modă veche, totul capătă un lustru convențional, cu miros de mucegai, pentru ca după aceea, harababura să reapară și mai lamentabilă.Un text valoros, o concepție regizorală și scenografică profund elaborată, o bună echipă de interpreți, care și-au lucrat rolurile cu admirabilă dăruire și cu un meșteșug matur — iată premisele unuia dintre succesele deosebite ale ultimelor stagiuni. Dacă ne gîndim la resursele bogate de care dispune mișcarea noastră teatrală, firesc ar fi ca acesta (alături de alte performanțe) să devină un etalon. Oare n-am putea valorifica, în genurile cele mai diverse, desigur, dar la un nivel de exigență similar, toate talentele noastre scenice ? S-ar vedea atunci că publicul poate fi cucerit cu armele calității artistice, iar nu prin apeluri pripite la un repertoriu minor.
Andrei BALEANU

Dacă ar fi să ne referim fie numai la inițiativele tinerești înscrise în cronica lunii ianuarie și încă am putea zice cu îndreptățit optimism : semne bune anul are ! Semne bune, căci astfel ne apar căutările organizațiilor U.T.C. în domeniul satisfacerii unor cepințp de stringentă actualitate ale tinerilor din toate categoriile sociale. Explicația acestei emulații nu poate fi desigur alta decît nevoia pe care o simt tinerii de a se cultiva și a se distra într-un mod cît mai elevat, fruc- tificînd din plin avantajele materiale și spirituale ale momentului de față. Trăind încă din primii ani de viață într-o societate a cărei ambianță o constituie permanenta aspirație spre civilizație, spre cultură, beneficiind de multiplele înlesniri create pentru a se instrui și informa, acești tineri nu se mai pot limita la o destindere elementară. Timpul de aur al tinereții trebuie să-și găsească în chip firesc o cheltuire rațională, nu numai în programul zilnic de lucru fixat în statutul social pe care îl are fiecare. Spațiul de creștere al tînărului cuprinde și orele dinafara acestui program și ca atare el trebuie „umplut" cu preocupări care să pulseze de tinerețe, să poarte amprenta dinamismului și receptivității la înnoire, însușiri primordiale din totdeauna ale tineretului.In ultima vreme, în dialogul cotidian pe temele educației tineretului revin tot mai des verbele definitorii ale începuturilor „s-a deschis", „s-a inaugurat", „s-a înființat" etc.La un interval de cîteva zile, Casa de cultură a studenților din Capitală a fost sediul a două premiere — 
Teatrul experimental studențesc și Student-club, ambele, idei generoase și atracțioase care „au prins". O altă casă de cultură care de ani de zile ne trezea regretul pentru irosirea unui excelent spațiu cultural, cea a tineretului din sectorul 1 al Capitalei, și-, schimbat în aceste zile nu numai denumirea în Atc 
neul tineretului ci și modul de a concepe unele activități : a avut loc un vernisaj inedit combinat cu un veritabil recital de poezie, se pun bazele unul cenaclu viabil, se caută căile prin care să fie atrași larg în organizarea activității de literatură și artă.Un grup de oameni de artă, printre care Petre Ște- fănescu-Goangă, George Calboreanu, Sidonia Drăgu- șanu, Nicolae Kirculescu, Marga Anghelescu, Traian Filip, Florian Stănescu, constituie colectivul care pregătește o altă premieră în viața artistică a tineretului : studioul cinematografic Ecran, în cadrul căruia tinerii vor putea deopotrivă să-și formeze o cultură cinematografică și să se inițieze, cei cu aptitudini, în arta realizării filmelor. Și în provincie au apărut unele inițiative : la Brașov s-a găsit o soluție simplă dar utilă pentru satisfacerea dorinței de a dansa a tinerilor prin transformarea, în trei după-amieze din săptămînă, a unei cofetării într-un local pentru tineret, unde pauzele dintre dansuri sînt agrementate cu plăcute numere de varieteu. Clujul universitar oferă tinerilor chemați spre literatură un excelent cenaclu 
Echinox.Aceste acțiuni reprezintă, desigur numai un început și cuprind doar cîteva din formele variate și pline de conținut menite să îmbogățească viața culturală a tineretului nostru. In această direcție, a fructificării efervescenței tinerești, conlucrarea cu oamenii de o înaltă competență artistică reprezintă un eficient catalizator al pasiunii și îndrăznelii studențești. Deși sînt încă la început, activitățile organizate la Casa de cultură a studenților din Capitală ne oferă cîteva momente revelatoare : premiera „teatrului experimental" care a afirmat virtuți artistice proprii acestui gen dramatic ; montajul liric Marin Sorescu la realizarea căruia, pe lîngă studenții I.A.T.C., și-au dat concursul un regizor inteligent (Dinu Cernescu) și un tînăr actor (Cornel Dumitraș) care sesizează și știe să exprime valențele unui text liric; Iancsy Kdrosi, un virtuos al jazzului, face demonstrația apreciatelor calități ale acestui gen de muzică, iar Miriam Răducanu, în compania lui Gheorghe Căciuleanu, oferă interesante recitaluri de balet modem ; spontan „neregizat" cum s-ar zice, într-una din seri, două studente au susținut un potpuriu de muzică ușoară. Succesele recitalului de poezie susținut de Adrian Păunescu (cu comentariul muzical al tînărului compozitor Costin Miereanu), precum și recitalul de muzică modernă al solistului Cristian Mihăilescu, student în ultimul an al Conservatorului bucureștean, au demonstrat resursele bogate de care dispunem în această privință în rîndu- rile tineretului.De asemenea — și ideea ni se pare de maximă importanță — toate aceste activități trebuie să fie nu numai destinate celor tineri ci și concepute, realizate de către aceștia ; el nu trebuie să fie prezenți la ele doar în calitate de spectatori. Oaspeți ai elegantului și plăcutului local ar putea fi și alți artiști prețuiți, contribuind la reușita unor programe în care studenții să fie totuși vioara întîi, Numai astfel vom reuși să le imprimăm un autentic caracter tineresc, să le conferim noutatea și fantezia la care aspiră în mod firesc cei cărora li se adresează.Evident, în asigurarea unui conținut cît mai bogat și mai adecvat tuturor acestor manifestări, în realizarea lor la un nivel de cultură cît mai elevat, trebuie să se facă simțită răspunderea directă și a celorlalți factori educativi care activează în societatea noastră sub conducerea și îndrumarea partidului.Cum se vor conjuga toate aceste eforturi pentru a putea zi de zi să dăm tinereții ce-i al tinereții — trebuie încă gîndit. Ceea ce se și face la ora actuală, mal ales sub impulsul efervescenței pe care o semnalăm ca pe un indice al fluxului pe care îl vor cunoaște activitățile multiple ale tineretului nostru.

Nicolae STOIAN

cît mai mulți tineri oameni
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TelegramePreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat felicitări Excelenței sale Penn Nouth cu ocazia numirii în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al guvernului regal al Cambodgiei.în telegrama de răspuns, președintele Consiliului de Miniștri al guvernului regal al Cambodgiei a transmis vii mulțumiri și cele mai bune urări de succes deplin guvernului Republicii Socialiste România.
«®s

Raportul prezentei
întoarcerea dm Cuba

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., care, împreună cu Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în Cuba, la invitația C.C. al P.C. din Cuba.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, Comitetului Executiv P.C.R., Dumitru Popa, pleant al Comitetului C.C. al P.C.R., Mihai : tar al C.C. al P.C.R.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.

membru al al C.C. al membru 6U- Executiv al Dalea, secre-

La plecarea din Havana, pe aeroportul „Jose Emil Bodnaraș Armando Hart, lui Politic al Cuba, Râul membri ai C.C. al P.C. din Cuba, și alte persoane oficiale. Au fost prezenți, de asemenea, Vasile Mu- șat, ambasadorul României la Havana, și membri ai ambasadei.
★întorcîndu-se de la Havana, tovarășul Emil Bodnaraș a trecut prin Moscova. La plecarea spre patrie, pe aeroportul Seremetievo, tovarășul Emil Bodnaraș a fost condus de tovarășul T. Kulatov vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Au fost de față I. Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Moscova, și membri ai ambasadei.

Marti", tovarășul a fost condus de membru al Birou- C.C. al P.C. din Roa, Manuel Diaz,

(Agerpres)
Cronica zHei

oNicolaeSîmbătă a plecat la Moscova delegație alcătuită din Cioroiu, vicepreședinte al Comitetului foștilor deținuți antifasciști din România, și general maior în rezervă Toma Zoter, membru în Biroul Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, pentru a participa la sesiunea jubiliară cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a forțelor armate ale Uniunii Sovietice.
★în localul Institutului de cercetare 

si proiectare pentru industria electrotehnică — I.C.P.E. — din București. Bd-ul Tudor Vladimirescu nr. 45—47, s-a deschis o expoziție tehnică ce prezintă rezultatele cercetărilor institutului, materializate sub formă de prototipuri, parte din ele asimilate de industrie. Expoziția constituie o trecere în revistă a unor realizări din domeniul mașinilor și amaratelor electrotehnice, materialelor electrotehnice, instalații privind producerea și analiza structurii acestora și altele. Unele dintre exponate — brevetate ca invenții — merită a fi evidențiate prin originalitatea concepției lor.

vremea
Timpul probabil pentru 19, 20, 21 februarie. In țară : vreme în general umedă și relativ rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale, mai ales în sudul țării. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și minus 4 grade în nordul țării și între minus 4 și plus 2 grade în sud, iar maximele vor oscila între minus 2 și plus 4 grade în Transilvania și Moldova, și între grade și plus 8 grade în lalte regiuni.în București : vreme în ral umedă și relativ rece,ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare, Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere.

de Carlo Galuzzi

la Plenara C. C. al P. C. Italian
ROMA 16. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite: In cadrul lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, Carlo Galuzzi, membru al Direcțiunii P.C.I., a prezentat un raport în care a exprimat punctul de vedere al comuniștilor italieni în legătură cu întîlnirea consultativă de la Budapesta.Analiza evoluției situației internaționale arată că în jurul obiectivelor luptei antiimperialiste se poate realiza în prezent mobilizarea unor grupări largi, a spus raportorul. Ne gîndim la înțelegerea din ce în ce mai răspîndită în lumea catolică, nu numai a necesității de a se salva pacea, ci de asemenea a necesității de a se lichida rădăcinile războiului, la impulsul care există acum aproape în toate partidele social-democrate din Europa. în rînduri'le partidelor progresiste din țările lumii a treia există un curent antiimperialist. Există dorința de a se stabili o colaborare cu mișcarea comunistă. De noi depinde ca unitatea frontului antiimperialist să poată merge înainte. „Problema nu este aceea de a restrînge rândurile, ci de a le lărgi, de a primi perialiștilor toate nind chiar de pe și de la motivesînt dispuse să lupte împotriva imperialismului".„Desigur, a spus în continuare raportorul, a înțelege necesitatea unei coordonări a eforturilor în lupta împotriva imperialismului nu înseamnă a accepta forme de subordonare față de un stat sau un partid-conducător, nici a accepta poziții sau hotărîri elaborate sau adoptate de un partid sau de un grup de partide ca fiind obligatorii pentru toți. Aceasta înseamnă

Cuvintarea lui L. Brejnev 
la LeningradLENINGRAD 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul Conferinței organizației regionale Leningrad a P.C.U.S., Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a referit la unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Subliniind că relațiile cu țările socialiste frățești se lărgesc și capătă un caracter tot mai multilateral, vorbitorul a arătat că „existența unei experiențe diferite a partidelor frățești în diverse țări- ale socialismului și a punctelor de vedere diferite în unele probleme face și mai importantă și totodată mai complexă sarcina dezvoltării unor astfel de relații". L. Brejnev a subliniat, de asemenea, că „condițiile în care lucrează partidele

frățești sînt extrem de diverse și complexe". „în prezent nu mai este și nu mai poate fi vorba despre conducerea mișcării comuniste din- tr-un centru unic. Fiecare partid își stabilește singur și pe deplin independent linia sa politică".Arătînd că pentru situația internațională actuală este caracteristică activizarea cercurilor agresive imperialiste și totodată riposta, tot mai hotărîtă și eficace, dată de popoare agresorilor și ațîțătorilor la război, vorbitorul a chemat guvernul S.U.A. să dea ascultare rațiunii și să înceteze neîntârziat bombardamentele și alte acțiuni agresive împotriva R. D. Vietnam, să analizeze în mod realist propunerile ei referitoare la convorbiri.

BONN 17 (Agerpres). — Poliția vest-germană a confiscat ultimul număr al ziarului „Deutscha Volkszeitung" care a publicat textul integral al proiectului de program al Partidului Comunist din Germania. Redactorul-șef al acestui ziar a fost acuzat de acțiuni care „pun în pericol securitatea statului". Unui alt ziar, „Frankfurter Bote", i s-a interzis 6ă publica proiectul de program.Ministerul de Interne a dat o circulară în care interzice toate întrunirile la care urmează să fia expuse prevederile proiectului.

însă a căuta obiective de luptă respectînd autonomia fiecărui partid și cu contribuția tuturor. Sîn- tem deci împotriva excluderilor din mișcarea muncitorească și a condamnărilor. Ceea ce considerăm că este necesar astăzi nu este o discuție asupra totalității problemelor politice și ideologice care stau în fața mișcării noastre pe scară mondială — așa cum s-a întâmplat la conferința din 1960 — pentru că aceasta ar risca nu numai să ne concentreze atenția asupra divergențelor, dar âr împiedica căutarea și punerea în valoare a posibilităților de unitate care, după părerea noastră, există încă și astăzi.Aceasta trebuie să fie o discuție care să nu pretindă să arate fiecărui partid ce trebuie să facă pentru a duce în propria sa țară lupta împotriva imperialismului; pentru că lupta împotriva imperialismului se desfășoară pe toate planurile și fiecare partid, fiecare forță antiimperialistă trebuie să-și desfășoare acțiunile într-o autonomie deplină și în forme corespunzătoare situației deosebite în care se află.Pe baza acestor considerații, sîn- tem de părere că organizarea conferinței trebuie făcută în așa fel încît să favorizeze chiar în cursul pregătirii sale contribuțiile cele mai largi în ce privește orientarea și inițiativele. Noi considerăm că nu este suficientă numai întîlnirea consultativă de la Budapesta, ci este necesară cel puțin încă o reuniune pregătitoare înaintea marii conferințe.Raportorul a nea, să se dea le pe care lepartid în parte, participant la conferință.

17. — Corespondentul A- N. Puicea, transmite: două zile s-au desfășurat lucrările ședinței Comite-

Csâsța fcsi'iubi
Național al P.C. din IndiaDELHI 17 (Agerpres). — în orar șui indian Patna a avut loc sîmbătă prima ședință a noului Consiliu Național al Partidului Comunist din India, ales de cel de-al 8-lea Congres al partidului. Președinte al Consiliului Național al Partidului Comunist din India a fost reales Shripat Amrit Dange, iar secretar general — Rajeswara Chandra Rao.Totodată, a fost ales noul Comitet Central Executiv al Partidului Comunist din India.

S. I. U. P.stînga și democrat-creștin axat pe problemele dezvoltării economice, ale condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii, dezvoltării democratice a societății și statului, luptei împotriva imperialismului, pentru a se asigura democrația șl pacea.

ROMA gerpres, Timp de la Romatului Central al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), care a examinat situația politică actuală — internă și internațională. Tullio Vecchietti, secretar general al P.S.I.U.P., a prezentat un raport în care a arătat,' printre altele, că, pentru a lupta împotriva cursului aventurist al politicii americane este necesară disocierea Europei occidentale de „o- fensiva" pe care Statele Unite o desfășoară în Extremul Orient.Referindu-se la situația internă, Vecchietti a declarat că întâmplările legate de evenimentele din iulie 1964 și afacerea Sifar au demonstrat că integrarea forțelor armate italiene în N.A.T.O. pune în pericol independența țării. El a salutat noile tendințe ale unor grupuri catolice care se orientează spre stînga și a subliniat necesitatea unui dialog între partidele de
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de la trambulina mare Astăzi la Floreasca,

învingători și la Koln

un nou element
în economia polonezi

® Campionii zilei: Italia, U.R.S.S., suedezul 
Hoeglin, francezul Killy, austriacul Schwarz 
norvegianul Ellefsaeter ® Ultima probă: 
turi

v •
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GRENOBLE (corespondență specială). — Nu cred că vreunul dintre comentariile sau reportajele referitoare la întrecerile din penultima zi a J. O. de la Grenoble subliniază altceva mai pe larg decît cele petrecute în cursul amiezii pe pîrtiile de schi de la Chamrousse. O adevărată lovitură de teatru ! Slalomul special — proba înaltei virtuozități tehnice, a marii îndemînări în alunecarea pe schi — părea că va reveni, pentru prima oară în istoria olimpiadelor, unui schior din Țările Scandinave, regiune care, se știe prea bine, este totuși patria schiorilor fondiști.Favoritul nr. 1 — pentru care probabil și la noi în țară s-a pariat între prieteni — nu putea fi altul decît francezul Jean Claude Killy; după ce „monsieur ski 1968“ cîștigase primele două probe - alpine (coborârea și „uriașul"), a- vînd deci două medalii de aur în buzunar, nu bănuiesc că s-ar fi putut pronostica altfel. Se vorbea, e adevărat, și de șansele austriacului Alfred Matt, ale elvețianului Giovanoli, ale americanului Kid, ale altor doi austrieci, Messner și Schranz.Totul decurgea conform pronosticurilor. Killy cîștigă manșa întîi în 49“37/100, cu un avans de 31 sutimi de secundă față de tînărul Matt, o adevărată revelație prin tehnica și curajul dovedite la cei 19 ani ai săi. în clasament îi urmau, la diferențe de același ordin, încă vreo 10 schiori. Imediat era Schranz, apoi americanii Grahn și Sabich, francezii Perillat și Penz, Giovanoli. Kid căzuse și a abandonat, iar norvegianul Mjoen — deși se afla în acest grup al urmăritorilor lui Killy — nu părea capabil să urce prea mult în această ierarhie a așilor.în manșa a doua, ordinea plecărilor s-a schimbat. Killy, cu nr. 15, deci ultimul în seria I, urma să plece primul în cursă. Norii de ceață continuau să acopere traseul, reducînd la minimul admis vizibilitatea. De-abia se vedeau două- trei porți consecutive. Amînarea de cîteva minute a startului în manșa a doua n-a îmbunătățit cu nimic vizibilitatea. Lîngă starter, Killy scruta înălțimile, sperînd ca ceața să se mai rărească. A sosit și momentul startului. Traseul într-o adevărată beznă ; porțile nici 
că se văd, mai mult se ghicesc.

Killy pleacă cu o oarecare teamă ; el nu mai sare din start vitejește, cum făcuse în prima manșă. Este cronometrat cu 50”36/100, A- mericanii Heuga și Grahn nu-1 pot întrece. Urmează Mjoen. Curajul i-1 remarcăm de cum ia startul. A pornit puternic, decis. La sosire, cronometrele se opresc la 49’’27/100. Cîteva clipe numai și — spre stupefacția tuturor, dar spre nemăsurat de marea bucurie a schiorilor și spectatorilor norvegieni — pe tabela electronică de afi- șaj și imediat la zecile de megafoane se anunță : cut Killy cade, rea a fost împiedicat de un spectator ce traversa pîrtia. Austriacul este și el creditat cu un timp superior lui Killy. La încheierea probei se anunță numele primilor trei : Mjoen, Schranz, Killy.Cînd însă „marea surpriză" era ca și transmisă în lumea întreagă, juriul de arbitri comunică descalificarea lui Mjoen și Schranz, pentru depășirea unor porți de pe traseu, iregularitate ce poate fi constatată doar de arbitrii de porți. Pe podiumul olimpic urcă așadar: 1 — Jean Claude Killy (Franța) ; 2 — Herbert Huber(Austria) ; 3 — Alfred Matt (Austria).Cîștigînd și proba de slalom special, excelentul schior francez a cucerit acum, la Grenoble, a treia medalie de aur, egalînd recordul deținut de austriacul Tony Sailer la Jocurile Olimpice de la Cortina d’Ampezzo (1956).Schiorul nostru Dan Cristea s-a clasat al 25-lea, la 14 sec în urma campionului olimpic.La Alpe-d’Huez, boberii au încheiat mai repede decît se așteptau întrecerea echipajelor de 4 persoane. După manșa a doua (și ultima). care a avut loc sîmbătă la ora 5 dimineața, Monti și colegii săi au adus ITALIEI încă o medalie de aur. în clasamentul final, locurile următoare le-au ocupat echipajele Austria I (la volan: Thaler), Elveția I (la volan : Wicki), România (Panțuru, Neagoe, Maftei, Hristovici), R.F. a Germaniei (la volan : Floth), Italia II etc. Diferențele dintre echipaje au fost foarte mici ; boberii noștri, spre exemplu, puteau ocupa locul trei dacă tota-

Mjoen a tre- în fruntea clasamentului, este al doilea. Schranz dar i se aprobă relua- startului considerîndu-se că

lizau în cele două manșe cu numai 11 sutimi de mai mic.Titlul olimpic la proba de patinaj artistic, încheiată vineri după miezul nopții, a revenit austriacului Wolfgang Schwarz, cafe a totalizat 1904,1 puncte. Medalia de argint a fost acordată americanului Timothy Wood (1891,6 p), iar cea de bronz francezului Patrick Pera (1864,5 p.). Pera a avut o notă de arbitru în plus față de cel de-al patrulea clasat, campionul mondial și european Danzer. (Austria).Iată acum și numele medaliaților ultimelor probe de schi nordic și patinaj viteză bărbați. „Maratonul

un timp secundă

zăpezii", cum este denumită cursa de 50 km fond, l-a cîștigat norvegianul Ole Ellefsaeter, component al ștafetei Norvegiei, campioană o- limpică la 4 x 10 km. Sovieticul Vedenin a cucerit medalia de argint, iar elvețianul Haas medalia de bronz. La patinaj viteză 10 000 m, pînă înaintea ultimei perechi, conducea marele favorit al probei, multiplul campion norvegian Fred Anton Maier. Dar în încheierea probei, suedezul Johny Hoeglin a alergat extraordinar, reușind să-1 întreacă pe Maier și să cîștige medalia de aur, cu 15'23"6/10 (nou record olimpic). Maier (15’23”9/10) s-a clasat al doilea. Pe locul trei, tot un suedez : Sandler (15’31”8/10).Seara, la „Stade de glace" meciurile decisive de hochei. Echipa Cehoslovaciei — care mai putea aspira la titlul olimpic numai în cazul unei noi victorii — scor egal (2—2) cu Suediei. în acest U.R.S.S.—Canada a
n-a făcut decît reprezentativa fel, partida fost așteptatăcu și mai mare interes. Sovieticii porneau cu o dublă șansă : un meci egal sau bineînțeles victoria le a- sigurau primul loc în clasamentul final. Canadienilor doar victoria le putea aduce medalia de aur. în- vingînd cu 5—0 (1—0, 1—0, 3—0), echipa U.R.S.S. și-a olimpic. Locul doi locul trei Canada.

HANDBALIȘTIIOE LA STEAUA
In semifinalele c.c.e.Aseară, la Koln, în cadrul Cupei campionilor europeni la handbal (masculin) s-au întîlnit, în meci retur, Steaua București și V.F.L. Gummersbach, campioana R. F. a Germaniei. Meciul s-a încheiat cu scorul de 14—13 (5—6) în favoarea sportivilor români.învingătoare și în prima partidă (15—9), echipa Steaua se califică semifinalele’ competiției.

păstrat titlul Cehoslovacia ;

România-Suedia în preliminariile 
C. M. de handbal (feminin)Selecționatele feminine de handbal ale României și Suediei susțin astăzi la București al doilea meci de baraj pentru calificarea în tur-neul final al Campionatului mondial — ediția 1968, ce se va desfășura în luna noiembrie în U.R.S.S. Handbalistele române, învingătoare în primul meci (la Upsalla) cu 10—9, au desigur prima șansă în confruntarea decisivă de astăzi. Meciul este programat în sala Floreasca, începînd de la ora

Electronica este astăzi ramura cea 
mai tînără și cu o dezvoltare dintre 
cele mai dinamice în industria Po
loniei. Cu greu poți găsi un domeniu 
de activitate care să nu aibă cit de 
dt contingență cu această știință 
a viitorului.

Pînă în prezent, Polonia a produs 
150 de mașini de calcul matematice 
de diferite tipuri. Pentru cercetătorii 
polonezi cimpul de activitate în a- 
cest domeniu este deosebit de vast.

— Electronica — îmi mărturisea 
într-o convorbire prof. dr. Ja
nusz Groszkowski, președintele A- 
cademiei Polone de Științe — este 
însă costisitoare, obligă la investiții 
mari. Pentru a atinge un nivel co
respunzător în acest domeniu, e ne
voie de fonduri importante și de un 
număr mare de specialiști multilate
ral și temeinic pregătiți. Ar trebui 
ca pe lîngă fabrici yi uzine să fie 
amenajate laboratoare modeme, căci 
institutele de învățămînt superior nu 
pot să-și permită cheltuieli mari. 
Aveam de ales între cîteva variante: 
să sporim numărul de specialiști și, 
implicit, să dezvoltăm considerabil 
baza tehnică și științifică a electro
nicii, acțiune legată de cheltuieli 
foarte mari, ori să limităm sfera cer-

rificăm nemijlocit rezultatele muncii 
în acest domeniu. In momentul cînd 
socotim că cercetările au atins sta
diul necesar pentru realizarea unei 
producții rentabile, punem unitatea 
productivă la dispoziția industriei. A- 
vantajul este dublu: avem astfel 
unde să verificăm practic rezultatele 
muncii de laborator, iar industria 
primește o fabrică cu cadre încercate 
și bine pregătite, cu documentația 
tehnică și tehnologică respectivă și 
utilată cu mașini corespunzătoare. 
Inițiativa noastră a și dat roade. Pînă 
în prezent, am „plasat" industriei 
trei unități de acest fel t una la 
Varșovia, pentru construirea de diode 
pe bază de germaniu, a doua în 
nord, la Koszalin, profilată pe con
strucția de semiconductori de cele 
mai diferite tipuri, și ultima, cea 
mai mare, la Wroclaw, specializată 
în tuburi electronice pentru micro
unde yi pentru instalații numerice. 
Nu peste mult timp, unitatea din Bo- 
leslawiec, profilată în special pe rea
lizarea de subansambluri pentru apa
ratura extrem de sensibilă de cerce
tare a vidului înaintat, va lua și ea 
drumul vrimelor trei trecînd în pa
trimoniul industriei.

Care sînt avantajele practice ale

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA 
DE LA IOSIF DUMITRAȘCU

CALINESCU

La 40 de ani, după ce a cîștigat de nouă ori titlul mon
dial, italianul Monti și coechipierii săi au cucerit Ia Gre

noble primele onoruri de campioni olimpici

Pe podiumul olimpic, medaliajii la patinaj artistic: aus
triacul Schwartz — câștigătorul titlului (în mijloc), ame

ricanul Wood (în stînga) și francezul Pera
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o In primul meci pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei cupelor" la baschet, Spartak Sofia a învins cu 82—81 (după prelungiri) echipa Vorwaerts Berlin.® Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Melbourne meciul de 
box profesionist dintre Johnny Famechon (Australia) și Isao Ichihara (Japonia). Famechon, campion al Imperiului Britanic la categoria

pană, a obținut victoria la puncte după 10 reprize.
® Selecționatele masculine de baschet ale Franței și Ungariei s-au întîlnit într-un joc amical la Roubaix. Baschetbaliștii francezi au învins cu 65—63 (28—30).
o Turul ciclist al Andaluziei a luat sfîrșit cu victoria belgianului Houbrechts, urmat la aproape 6

minute de Granel (Spania). Ultima etapă, desfășurată în circuit la Malaga, a revenit belgianului Go- defroot, care a realizat pe 60 km timpul de lh33’04”.
o Echipa

Politehnica ris, în sala zentativa francezi au învins cu scorul de 3—0 (15—Î0, 15—12, 15—13).
masculină de volei Galați a jucat la Pa- „Coubertin", cu repre- Franței. Voleibaliștii

cetăților in acest domeniu și să ape
lăm la licențe, soluție care nu ne 
oferea garanția unei reușite depline. 
Intrucît nici una din aceste variante 
nu ne satisfăcea, am căutat o a treia 
care, în condițiile noastre, pare să 
fie cea mai potrivită. Anume, să 
limităm cercetările și producția pro
prie la cerințele direcțiilor funda
mentale de dezvoltare a economiei 
naționale, urmînd ca alte produse să 
le importăm. In prezent producem 
laseri, tranzistori, diode, dar nu avem 
pretenția că revoluționăm lumea ști
inței pe plan mondial. Deviza 
noastră este: electronica în slujba 
țării.

Ideile expuse de prof. Groszkowski 
le-am putut urmări pe teren vizitînd 
Institutul de electronică industrială 
din Varșovia. înființat în 1956, el a 
fost primul institut care și-a propus 
să studieze tehnologia tuburilor 
electronice. In capitală nu existau 
însă destule cadre de specialiști și 
cercetători științifici — îmi spune di
rectorul Barwicz. De aceea, doi ani 
mai tîrziu, institutul a înființat două 
filiale : la Torun și la Wroclaw, orașe 
cunoscute ca puternice centre uni
versitare.

In afară de tehnologia tuburilor 
electronice, institutul se preocupă de 
studierea fizicii yi tehnicii în vid și 
înaintat, și foarte înaintat, a fizicii 
corpului solid, a peliculelor subțiri 
active și pasive. Colaboratorii institu
tului efectuează cercetări asupra ca
lității materialelor folosite la fabri
carea semiconductorilor, a diferitelor 
tipuri de ceramice, rezistente la pre
siuni yi temperaturi înalte. In discu
țiile purtate cu cercetători și oameni 
de știință am aflat unele amănunte 
legate de sporirea eficienței muncii 
lor.

T- Problema aplicării rapide în 
practică a rezultatelor cercetărilor 
noastre ne preocupă permanent, ne-a 
relatat directorul Barwicz. Expe
riența a dovedit că dacă vrem să 
realizăm ceva valoros trebuie să de
pășim limitele Varșoviei. Am înfiin
țat în diferite orașe din țară unități 
de producție subordonate institutu
lui, unde aveam posibilitatea să ve-

unei asemenea metode de lucru P 
In primul find se reduce considera
bil distanța de la prototip la apari
ția produsului finit pe piață, pro
blemă de importanță capitală din 
punct de vedere comercial — apre
ciază interlocutorul meu. Un alt as
pect pozitiv îl constituie asigurarea 
unei legături directe între procesul 
de elaborare yi cel de realizare, uni
tățile respective fiind sub controlul 
permanent al institutului. Noua me
todă oferă yi avantaje materiale. 
Este suficient să arătăm că în anii 
1956—1966, Institutul de electronică 
industrială a investit pentru cercetări 
științifice legate de producția de tu
buri electronioe suma de 345 mi
lioane zloți, în timp ce valoarea pro
ducției de astfel de tuburi realizate 
numai în cursul anului trecut a fost 
de 340 milioane zloți.

Am făcut o vizită și la Institutul 
de tehnologie electronică. Aici, mun
ca de cercetare este îndreptată în di
recția studierii calității semiconduc
toarelor, producerii de noi tipuri de 
fotodiode yi diode-miniatură cu ca
racteristici logaritmice pe bază de 
germaniu. Tot aici se fac cercetări 
asupra vibrațiilor ultraacustice yi a- 
supra microundelor, cu aplicație în 
navigație. In liniștea laboratoarelor 
se aude doar zumzetul aparatelor și 
din cînd în Cînd țăcănitul autoco- 
mutatoarelor care marchează înche
ierea unui ciclu de cercetări. In 
ciuda aparenței de ambianță liniș
tită, peste tot se desfășoară o acti
vitate febrilă. Cererea de semicon
ductori este tot mai mare, folosirea 
lor se extinde în domenii din ce în 
ce mai variate, ceea ce obligă pe 
cercetători să caute mereu noi so
luții. Activitatea întregului institut 
este astfel strîns legată de necesi
tățile industriei. Este tocmai ceea ce 
îmi spunea prof. Groszkowski, cînd 
califica electronica în ansamblul eco
nomiei naționale poloneze ca „o ro
tiță indispensabilă, pe care dacă știi 
cum s-o manevrezi dă rezultate bune 
sau chiar foarte bune".

Varșovia, februarie 1968
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Al Doilea val de atacuri 
ale forțelor patriotice 
® Puternic atac al forțelor patriotice asupra orașului 
Sai^on © Tancurile și carele blindate capturau© s«2 

folosite împotriva trupelor americano-saigenezeSAIGON 18 (Agerpres). — Un al doilea val de atacuri ale forțelor patriotice asupra principalelor o- biective din Saigon s-a produs în primele ore ale zilei de duminică, relatează agenția France Presse. Potrivit primelor relatări transmise de agențiile de presă, forțele patriotice au bombardat cu mortiere și rachete mai multe obiective din Saigon, baza de la Bien Hoa și cea de la Long Binh. Aceste obiective au inclus depozitele și centrele administrative ale forțelor americano-saigo- neze. Bombardamentul asupra aeroportului Tan Son Nhut, de la periferia Saigonului, a ținut aproape o jumătate de oră. Tirul de mdrtie- re a fost urmat de exploziile mult mai puternice ale rachetelor. Pagubele materiale nu pot fi încă determinate. Numeroase obuze au explodat pe pistele aeroportului, de unde urmați să decoleze bombardiere și a- vioane de vânătoare. Câteva obuze au căzut în imediata apropiere a ambasadei americane și în curtea cartierului general al forțelor saigoneze.Toate deplasările în Saigon sînt interzise. Corespondentul agenției France Presse relatează că a putut ajtmge cu foarte mare greutate la poștă pentru a-și transmite telegramele.Primele știri arată că, simultan cu bombardarea obiectivelor din Sâigon, forțele patriotice au atacat mai multe orașe din delta fluviului Mekong și de pe coastă. Pînă la închiderea ediției nu sînt cunoscute detaliile acestor atacuri și urmările lor.Ultimele telegrame transmise din Hue relevă că forțele patrioților amplasate pe poliții, puternice continuă sa facă față cu succes acțiunilor infanteriștilor marinari inamici, sprijiniți de artileria și aviația ame- ri'cano-saigoneză. Un purtător de cuvânt american a recunoscut că „puține schimbări au survenit pe teatrul operațional de ia Hue*. A.F.P. relevă că unitățile saigoneze de pușcași marini care au încercat să lanseze o ofensivă în orașul Hue au îrttîmplnat o puternică rezistentă din partea forțelor patriotice. Trupele

saigoneze au fost nevoite să se retragă.Tot din Hue corespondentul a- genției U.P.I., Richard Oliver, relatează că forțele patriotice din Vietnamul de sud folosesc în luptele angajate pentru apărarea pozițiilor deținute, tancuri și mașini blindate cucerite în luptele desfășurate anterior.Agenția France Presse transmite că între trupele americano-sai'g'oneze și forțele patriotice au avut Ioc lupte violente la aproximativ cinci kilometri de marea bază americană de la Da Nang.
CONFERINȚA DE PRESĂ
A PREȘEDINTELUI JD11NS9»WASHINGTON 17 (Agerpres). — Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele S.U.A., Lyindqn Johnson, a abordat diferite aspecte ale problemei războiului din Vietnam. El a încercat să' degajeze guvernul S.U.A. de răspunderea pentru continuarea agresiunii americane în, Vietnam, condiționînd orice convorbiri de „formula de la San Antonio", oare conține, după cum se șitie, condiții inacceptabile pentru poporul vietnamez.Agenția France Presse pune întrebarea dacă această declarație nu e- chivalează cu o pregătire a teuenului pentru escaladarea conflictului. în cadrul conferinței de presă, Johnson nu a divulgat nimic în acest sens, dar nu a exclus posibilitatea de a atinge înainte de termenul prevăzut „plafonul" de 525 000 militari americani în Viethamul de sud. „Pentru 
a ne atinge obiectivele, a spus el, vom face tot ce considerăm că trebuie făcut pentru a asigura ca oamenii noștri să dispună de forțele suficiente pentru îndeplinirea misiunii lor".In continuare, președintele a dezmințit știrile -legate de eventuala înlocuire a generalului Westmoreland, comandantul trupelor americane din Vietnamul de sud.

Declarația 
lui U ThantNEW YORK 17 (Agerpres). — „Sînt mai convins ca onicînd că încetarea bombardamentelor aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam ar fi urmată de convorbiri de pace", a reafirmat secretarul general al O.N.U., U Thant, răs- pUnzînd unui ziarist care l-a întrebat dacă este de acord cu afirmația președintelui Johnson că Vietnamul de nord „nu ar dori obținerea păcii". Secretarul general al O?N.U. a adăugat că după întrevederea pe care o va avea la Casa Albă cu președintele Johnson, a- nunțată pentru miercuri 21 februarie, va da publicității o declarație privind rezultatele convorbirilor pe care le-a avut în cursul vizitelor întreprinse recent într-o serie de țări din Asia și Europa.
Un act 
de clementă

9Cei trei prizonieri americani puși în libertate cu ocazia anului nou vietnamez au fost încredințați vineri de.le'gâțiidr unei organizații pacifiste ariter-icâne. Eliberând trei din aviatorii care au adus atâtea suferințe și distrugeri poporului nostru, procedăm în spiritul politicii noastre de clementă și umanitarism, arăta în dimineața aceleiași zile purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. în același timp, acest gest este privit aici ca o manifestare de bunăvoință față de acea parte a o- piniei publice americane care s-a ridicat împotrjva războiului de agresiune, cerând încetarea lui. Este tocmai ceea ce sublinia reprezentantul Comitetului pentru ajutorarea prizonierilor americani puși în libertate, reverendul Danie Berrigan, în declarația pe care a făcur-o cu acest prilej.Acest act umanitar are deosebite semnificații, mai ales în contextul situației actuale, când S.U.A. au înțeles să răspundă cunoscutelor declarații ale R. D. Vietnam privind soluționarea problemei vietnameze în cadrul Ac'ordului de la Geneva, prin noi ațacțiri aeriene asupra Hanoiului șl Hahongului, prin intensificarea bombardamentelor asupra întregului teritoriu al țării.
Adrian IONESCU

Hanoi

Două imagini grăitoare, luate de rep orteri ai revistei „Paris Match", care demonstrează succesul ofensivei forțelor patriotice din Vietnamul de sud. Fotografia din stînga înfățișează doi dintre pătrioții sud-vietnamezi care mențin controlul asupra orașului' Hue (fotografie pentru care reporterul ce a realizat-o a fost expulzat din Vietnamul de sud). Fotografia din dreapta prezintă un soldat american d'e la baza Khe Sanh fugind din fața tirului patrioților
Acum o lună, la Pefia- flor — mică localitate de lingă Santiago — s-au încheiat lucrările Congresului extraordinar al Partidului de guvennă- mînt democrat-creștin, de la care președintele Frei a obținut o „Carte Albă" pentru continuarea politicii sale pînă în 1970.Dacă unii dintre comentatori au văzut în acest eveniment o „victorie a președintelui Frei“, alții insistă asupra împrejurărilor în care a fost obținută și constatată, ca urmafre, caracterul ei limitat. Aceasta cu atît mai mult cu ' cît obiectivul- principal al Congresului — aplanarea diferendului Ivit în ultima vreme în sînUl partidului în privința politicii economice — nu a fost realizat. Din cei 480 de delegați la Congres, 202 au votat împotriva politicii economice guvernamentale. Fenomenul a căpătat noi dimensiuni, recent, cînd șeful statului a fost nevoit să accepte demisia colectivă a cabinetului său. Astfel, alternativa care se pusese pentru partidul de guvernămînt P.D.C. — aceea de a aproba programul de acțiune al președintelui Frey sau de a se desolidariza de a- cesta — s-a manifestat în- tr-un mod de natură să ilustreze clar — după cum scrie „Le Monde" — „delimitările și incertitudinile* apărute în rândurile demo- crat-creștinilor.Constatarea ziarului „Le Monde" sintetizează evoluția unei stări de lucruri cu semnificații complexe. La alegerile din 1964, Frei s-a prezentat cu un program de reforme care a câștigat o largă popularitate. între ele, pe prim plan figura reforma agrară. în Chile e- xistă circa 600 de mari latifundiari, proprietari de moșii cu sprorafete între 5 000 și 100 000 de hectare, care dețin 60 la sută din pământurile cultivabile. Prin reforma agrară au fost date în folosința țăranilor peste un milion de

hectare și se preconizează ca, pînă în 1970, să se ajungă la două milioane și jumătate de hectare. Urmează apoi așa-numita „chile- nizare" a cuprului, adică tentativa de a . îndrepta o parte din câștigurile monopolurilor străine obținute în acest sector vital al e- conomiei, spre tezaurul chilian, prin cumpărarea a jumătate din acțiuni de la societățile „Anaconda" și „Kennecott". Ambele reforme au stîrnit controverse în rândul diverselor grupări politice. Forțele drep-

grupările de stînga o acceptă numai ca o etapă spre naționalizarea completă a minelor. în fine, cel de-al treilea punct- cheie di‘n programul președintelui Frei, și anume instituirea unui impozit progresiv pe venit a rămas în cele din urmă golit de conținut ca urmate a presiunilor oligarhice. Discrepanțe serioase între prevederile inițiale ale programului și realitățile actuale s-au înregistrat, de așenrfe- nea, în sectorul construcțiilor de „locuințe popu-

ranco—vest-germane DESCHIDEREA SESIDHII
Cinismul

e BONN. — într-o declarație făcută la înapoierea sa din Franța, cancelarul vest-german, Kurt Georg Kiesinger, a spus că „nimeni nu se poate aștepta, ca în condițiile actuale, să aducem de la Paris un „da" al Franței pentru o intrare imedia-
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17 (Agerpres). — transmite agenția citind surse din anumit număr de

tă a Marii Britanii în Piața comună sau pentru începerea de negocieri în acest sens".Ziarul „Die Welt", după ce subliniază progresul înregistrat în problemele europene, arată totuși limitele acestuia. „Aranjamente comerciale în loc de aranjamente diplomatice, aceasta este soluția propusă - de Franța în conformitate cu declarația generalului de Gaulle din 27 noiembrie 1967". Olandezii, belgienii, italienii și englezii, arată ziarul, nu au crezut că sînt posibile nici chiar asemenea rezultate. „Numai viitorul, scrie în încheiere „Die Welt", ne va arăta dacă un succes durabil se profilează sau nu este vorba decît de formule dilatorii".

CONSILIULUI NORDIC rasiștilor
9

DJAKARTA După cum France Presse, Djakarta, un unități ale poliției, flotei și armatei indoneziene cuprinzând mai multe sute de oameni s-au răzvrătit împotriva guvernului generalului Suharto. Ei și-au luat armele și au părăsit tabăra de la Malaga, la est de insula Jawa, unde erau dislocați.Comandamentele militare ale regiunii au fost puse în stare de aldrmă pentru a preîntâmpina un eventual atac al grupurilor de răzvrătiți.Potrivit agenției menționate, mișcarea ar avea la origine nemulțumirea datorită condițiilor proaste de viață și creșterii prețurilor alimente, mai ales la orez.

o PARIS. — Referindu-se la textul declarației comune dată publicității, ziarul ,,L’Aurore" scrie : „Dacă cuvintele au un sens, înseamnă că s-a făcut un mare pas înainte spre o Europă care va include Marea Britanie, Irlanda și țările scandinave". Dar de la rostirea unor cuvinte, la interpretarea sensului lor șl apoi la aplicarea în practică, scrie în continuare ziarul, mai „este o cale lungă". „în afară de aceasta, nici nu sîntem siguri că englezii vor accepta propunerile germane". franco—vest-
• COPENHAGA. — cepem negocierile în aranjamente de colaborare comercială și industrială cu Piața comună", a declarat ministrul finanțelor al Danemarcei. Poul Moeller, care asigură interimatul primului ministru Hilmar Baunsgaard, aflat într-o călătorie la Oslo.

„Dorim să în- vederea unor

la
Scrisoarea 
echipajului 
de pe „Pueblo"PHENIAN 17 (Agerpres). — Toți cei 82 de membri ai echipajului navei „Pueblo", în frunte cu căpitanul Bucher, au semnat o scrisoare adresată guvernului R. P. D. Coreene în care, recunoscând „întreaga gravitate a acțiunilor de spionaj comise", cer guvernului R. P. D. Coreene să dea dovadă de indulgență față de ei.Membrii echipajului arată că regretă sincer „acțiunile dușmănoase pe care le-am comis, pătrunzând fățiș în apele teritoriale ale unui stat suveran — Republica Democrată Coreeană", prezintă „cele mai sincere scuze" guvernului și poporului coreean, cerîndu-le ca, dînd dovadă de mărinimie, să-i ierte pentru a se putea reîntoarce cît mai grabnic acasă".

★Potrivit agenției A.C.T.C., la 16 februarie un detașament al trupelor S.U.A. a încălcat linia de demarcație din zona demilitarizată și a atacat un post al R. P. D. Coreene. Ripostînd, ostașii armatei populare coreene au lichidat grupul atacatorilor. Agenția citată adaugă că, în seara aceleiași zile, în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene din Marea Galbenă au pătruns cîteva nave agresoare. Izbin- du-se de o ripostă hotărâtă, navele au fost obligate să se retragă.
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cu toate limitele acestora, înseamnă totuși o știrbire a privilegiilor.Punctul culminant al disensiunilor din P.D.C. l-a constituit planul de economii obligatorii. Proiectul a provocat controverse și în rândurile membrilor partidului de guvernămînt. Politica oficialităților în domeniul salariilor și limitarea dreptului la grevă a fost pe punctul de a produce, după unii comentatori, o veritabilă ruptură între Partidul democrat-creștin și președinte.

încet titudini
la Santiago de Chile

tel, în primul rând cele provenite din partidele conservator și liberal, au atacat violent reforma agrară, calificând-o un „periculos atentat la proprietatea privată" și i-au pus o sumedenie de bețe în roate pe traseul aprobării ei de către forurile legislative. Stînga a salutat reforma ca un pas pozitiv, dar îi reproșează guvernului caracterul el limitat (chiar si după aplicarea acestui program agrar, o mare parte 
a țăranilor chilieni vor continua să rămână lipsiți de pământ) și faptul că moșierilor li se acordă despăgubiri considerabile, care, deși plătibile în bonuri de împrumut guvernamentale' pe termen lung, vor împovăra totuși serios finanțele țării. în ce privește asocierea statului chilian cu monopolurile cuprifere,

lar.e“ destinate să îngusteze „centura mizeriei" din centrele urbane, precum și la capitolul stăvilirea inflației. în anul care a trecut, puterea de cumpărare a scăzut ou 20 la sută, iar impozitele au atins un nivel fără precedent în Ultimii zece ații-. în decurs de șase luni escudo-ul, moneda națională, a fost devalorizat cu 25 la sută la schimbul oficial, dar în realitate și-a pierdut 70 la sută din valoare.Toate acestea explică îndoielile și neîncrederea care s-au strecurat chiar în sânul partidului democrat- creștin. Acesfi partid este alcătuit din elemente eterogene : atît persoane care militează pentru reforme economice și sociale progresiste, cît și reprezentanți ai păturilor oligarhice, pentru care reformele.

Ședința Consiliului Național al partidului, convocată de urgență, a reușit însă să aplaneze divergențele, prin adoptarea unei versiuni modificate a proiectului.încercarea de a elabora un program economic pe baza restricțiilor impuse clasei muncitoare nu putea duce decît la pierderea sprijinului de care se bucura, pînă nu de mult, guvernul din partea unor sectoare populare. La deteriorarea speranțelor în guvern a contribuit și faptul că. în două rînduri, au fost reprimate sîngeros manifestații revendicative ale muncitorimii. Alegerile parțiale pentru un loc în Senat, care s-au desfășurat în prima parte a lunii decembrie anul trecut, precum si cele care au avut loc în trei provincii din sudul

tării au confirmat acest lucru. Pe măsură ce masele populare își dau seama de caracterul limitat al reformelor, baza electorală a P.D.C. se îngustează și se observă o tendință constantă de deplasare a opiniei publice spre stînga. Pe de altă parte, forțele conservatoare trec și ele prin- tr-un proces de regrupare și coalizare cu ochii îndreptați spre viitoarele fruntări electorale.Presa acordă spații situației complexe Chile. Ziarul elvețian Tat“ consideră că președintele Frei se află în fața unei dileme și că programul său de reforme se lovește atît de opoziția forțelor de dreapta cît și a celor de stînga. Numeroși observatori prevăd că se va produce o și mai mare apropiere între grupările politice ale opoziției de stînga — Partidul radical și Frontul de acțiune populară alcătuit în principal din comuniști și socialiști. Recent, Luis Corvalan, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile, a subliniat într-un interviu a- cordat ziarului „El Siglo", că o înțelegere reciprocă cu socialiștii este linia fundamentală a politicii partidului comunist. „Sîntem pentru unitatea Frontului acțiunii populare și a tuturor forțelor de stînga pentru înfăptuirea năzuințelor poporului" — a arătat el. Este semnificativ și faptul că la ultimul congres al Partidului socialist din Chile, secretarul general al C.C. al acestui partid a arătat că unitatea socialiștilor și comuniștilor are o mare însemnătate pentru progresul social din Chile. El a subliniat, de asemenea, existența a numeroase puncte de vedere comune ale celor două partide în legătură cu întărirea mișcării populare.

con-largi din „Die

• LONDRA. — Lordul Chalfont, ministru de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii, a declarat vineri seara la Oxford că propunerile referitoare la candidatura Marii Britanii la C.E.E., conținute în comunicatul franco—vest- german, reprezintă o „importantă e- voluție". Guvernului britanic îi revine în momentul de față sarcina să examineze această declarație detaliat- pentru a constata dacă conține elemente care i-ar permite să se apropie în mod progresiv de Piața comună, devenind în cele din urmă un membru i cu drepturi egale.

OSLO 17 (Agerpres). — Sîmbătă au început la Oslo lucrările celei de-a 16 sesiuni a Consiliului Nordic, organizație cu caracter consultativ din care fac parte cele cinci țări scandinave — Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda șl Norvegia. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre țările nordice în diverse domenii. O deosebită atenție va fi a- cordată, de asemenea, problemelor referitoare la relațiile dintre Asociația Europeană a Liberului Schimb, din care fac parte țările scandinave, și Comunitatea Economică Europeană.
Dezvoltarea colaborării

DAKAR 17 (Agerpres). — La Dakar s-au încheiat lucrările consfătuirii miniștrilor din țările membre ale Comitetului interguvema- mental pentru folosirea resurselor naturale ale bazinului fluviului Senegal. La consfătuire au luat parte reprezentanți din Guineea, Mali, Senegal și Mauritania. Par- ticipanții au adoptat o rezoluție privind crearea Organizației telor din bazinul fluviului gal cu sediul la Dakar.Scopul acestei organizații, rată în rezoluție, este dezvoltarea colaborării multilaterale între țările membre în domeniul agriculturii, industriei, educației și asistenței sanitare.

sta- Sene-se a-

de la PretoriaPentru a doua oară, la începutul acestui an, Consiliul de Securitate s-a întrunit vineri in vederea examinării plângerii depuse de un grup de 57 de țări din Asia și Africa împotriva Republicii Sud-Africane, ca urmare a recentei condamnări de către tribunalul din Pretoria a grupului de patriot! din Africa de Sud- Vest. „Delict de justiție", „politica retrogradă", „mandat ilegal al R.S.A. asupra Africii de Sud-Vest" — sânt calificativele care au dominat dezbaterile Consiliului de Securitate, in chestiunea actului samavolnic de la Pretoria organismul O.N.U. se va întruni din nou luni....in baza acestui act, nouăsprezece oameni au fost condamnați la închisoare pe viață, nouă la 20 de ani detențiune grea, cinci la cîte 5 ani. In total, 33 de oameni nevinovați, sau, în versiunea autorităților de la Pretoria, vinovați de „activitate subversivă" : afirmarea hotărârii de a lupta pentru ca patria lor să înceteze de a mai fii o colonie a rasiștilor sud-africani și să devină o țară liberă și independentă. în conformitate cu hotărârile O.N.U.In timp ce la O.N.U., reprezentanții națiunilor condamnă cu asprime discriminarea rasială și nelegiuirile săvârșite în numele ei, în capitala R.S.A. se pregătește o nouă înscenare judiciară împotriva unui alt grup de 12 persoane, care au participat la mișcarea de eliberare a poporului din Africa de Sud-Vest.Si acestui grup de patrioți ca șî celor condamnați la începutul acestei luni Ii se aduce aceeași învinuire: „activitate subversivă". Și ei vor fi judecați cu ușile închise, lipsiți da dreptul de apărare. Persecuția și teroarea rasistă din R.S.A., ca și cinismul cu care autoritățile de la Pretoria sfidează opinia publică mondială stîrnesc o vie indignare în lumea întreagă. In secolul nostru, apartheidul și toate formele discriminării rasiale constituie un anacronism și o rușine cu care nici un om civilizat, iubitor de libertate, progrej șl pace nu se poate împăca.
Dumitru POPAAGENȚIILEDE PRESĂTRANSMIT

Biroul Federației din Bruxelles a Parti
dului Comunist din Belgia a protestat împotriva hotărîrii autorităților de a interzice orice demonstrații în acest oraș. Această interdicție este calificată drept un atentat la drepturile democratice. Oamenii muncii sînt chemați să protesteze împotriva încălcării libertă- ților garantat© de constituție.
_ Primul acord comercial dintre Mongolia și |
-adia a fost semnat vineri la Deliii. Mongolia întreține ®
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India ____ _____________ ______relații culturale cu India din anul 1961. (Monțame)
Guvernul britanic a cerut Fondului Monetar 

Internațional un nou credit ____în valoare de 100 milioane lire în contul actualului cițiu financiar care șe va înpheia luna viitoare. Cu această sumă, creditele suplimentare ating în acest an 442 milioane lire.
O adunare 'în incinta facilii . ~ ______________________cursul acestei săptămâni, "a avut loc la Facultatea de științe politice din Madrid.
O scrisoare în care cere să se organizeze un 

referendum popular în problema apartenenței în continuare a Norvegiei la N.A.T.O., a fost adresată guvernului norvegian de către sindicatul muncitorilor din industria hîrtiei.
Regele Constantin, împreună cu familia, a 

părăsit vineri seara ambasada Greciei din 
Roma, unde se afla de la 14 decembrie, sțabilindu-se la hotelul „Eden*. Observatorii politici din capitala Italiei consideră că schimbarea reședinței de către rege ar putea marca „începutul unul exil definitiv".

La Santo Domingo au avut loc zilele trecute ciocniri între poliție și studenți. în fotografie : un convoi de tancuri înconjurând clădirea Universității din capitala dominicană
Guvernul iordanian va pedepsi aspru pe 

toți cei care vor furniza Izraehuui vreun pre
text pentru a ataca Iordania, a anunțat sâmbătă seara la Amman, Hassan El Kayed, ministrul de interne al Iordaniei. Kayed a precizat că această hotărâre a fost ițe a Consiliului de Miniștri care ■ainiază. Ministrul de interne ior-al Iordaniei. Kayed a pre luată în cursul unei ședini a avut loc sîmbătă după-atniază. Ministrul de inte.__ ____danian a reamintit o declarație a regelui Hussein care a condamnat acțiunile unor organizații ce activează pe teritoriile iordaniene ocupate de Izrael. (A.F.P.).

CORESPONDENTA DIN VIENA 
DE LA PETRE STANCESCAJ

Negocierile americano — vest-germane, începute luni la Bonn, asupra compensării cheltuielilor S.U.A. pentru staționarea trupelor lor în R. F. a Germaniei, constituie unul din cele mai complicate capitole ale relațiilor dintre cele două țări. Cererea ca cei doi emisari ai Washingtonului, Eugdne Rostow și Friederick Deming să fie primiți de cancelarul Kiesinger, contrar programului inițial, este interpretată de presa vest- germană tocmai în acest sens.Dificultățile în problema compensațiilor) s-au accentuat mai ales în ultimii ani, cînd pretențiile americane au crescut, iar poziția Bonnului a început să fie mai reticentă, atît ca urmare a actualei conjuncturi economice nefavorabile, cît și din alte motive, de ordin politic. Washingtonul dorește acum să-și acopere integral cheltuielile în dolari necesitate de staționarea trupelor sale în R. F. a Germaniei prin achiziționări vest-germane de armament și cumpărarea de titluri de stat americane (delegația americană include nu întâmplător printre membrii săi pe Fred Weill, expert al Pentagonului în chestiunile de armament). Suma acestor tranzacții s-ar ridica la 8 miliarde de mărci pentru anul bugetar viitor. Dar, menționează ziarele, în programul financiar al guvernului vest-german nu este prevăzută pînă în 1971 nici o alocație specială pentru compensațiile în devize, iar acordul în vigoare cu Statele Unite expiră la 80 iunie.In opiniile exprimate în mod oficial sau semioficial la Bonn se disting trei reacții : una de curtoazie, care exprimă înțelegerea față de dorința Washingtonului, dar, totodată, regretul că nu există mijloace pentru acoperirea cererii S.U.A.; a doua care preconizează discutarea problemei cu toți partenerii atlantici ai Statelor Unite și care exprimă

voalat protestul față de Intenția S.U.A. de a-și compensa cheltuielile militare în Europa în cea mai mare parte pe seama Germaniei occidentale ; și, în sfîrșit, a treia, provenită din partea cercurilor financiare vest- germane, care consideră ne- avantajos să se investească fonduri prin cumpărarea de titluri de stat americane, dar se arată dispuse să suplimenteze și să consolideze pătrunderea capitalului vest- german în economia S.U.A.Ca răspuns, Washingtonul amintește în mod constant eventualitatea reducerii efectivelor trupelor a- mericane în R. F. a Germaniei, speculînd faptul că în politica Bonnului nu se exprimă pentru moment intenții de reevaluare a relațiilor sale cu N.A.T.O. și încercând, în ultimă instanță, să incite acele forțe din Germania occidentală pe care se sprijină Statele U- nite în politica lor agresivă. Manevra vine să confirme părerile exprimate în cercurile largi, democratice ale opiniei publice, că prezența trupelor americane în Europa constituie nu numai un pericol pentru pace dar devine o povară chiar pentru finanțele unei țări dezvoltate, cum este R. F. a Germaniei. Pe de altă parte, comentatorii vest-germani, fără a dramatiza situația, constată apariția unei etape mai dificile în relațiile a- mericano — vest-germane, marcată de curând de un fapt cu totul nou. Este vorba de poziția de dezaprobare a războiului S.U.A. din Vietnam, însoțită de cererea de încetare a bombardamentelor americane, exprimată de partidul social-democrat, partener în coaliția guvernamentală.în acest context, observatorii politici anticipează că prima rundă de discuții de la Bonn n-a făcut decît să evidențieze complicațiile ce stau în fața negociatorilor americano — vest-germani în convorbirile viitoare privind compensațiile cerute de Statele Unite.
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