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Adunare comemorativă

Examinarea stadiului îndeplinirii planului de investiții în ramura e- nergiei electrice, acum, cînd se a- propie încheierea unui nou an, prilejuiește constatarea că sarcinile stabilite In acest domeniu de Congresul al IX-lea al partidului se înfăptuiesc cu succes și chiar se depășesc. în unsprezece luni din acest an au fost puse în funcțiune 49 de obiective și capacități importante, printre care grupul de 315 MW de la Centrala termoelectrică Craiova— al doilea grup de cea mai mare putere din sistemul nostru energetic— grupul nr. 2 de 100 MW de la centrala București-sud, liniile electrice de 220 kV Craiova — Tr. Măgurele, Craiova — Slatina și Arefu — Pitești, liniile de 110 kV pentru alimentarea unor zone energetice deficitare, cum sînt Bistrița-Năsăud, Sa- lonta, Lipova, Drăgănești-Olt, Tg. Secuiesc și altele.Realizările din acest an se înscriu pe aceeași linie a eforturilor mari depuse în primii doi ani ai cincinalului pentru creșterea potențialului energetic al țării și îmbunătățirea aprovizionării cu energie electrică și termică a tuturor ramurilor economiei, precum șl pentru satisfacerea consumului casnic. De menționat este faptul că pînă la sfîrșitul acestui an vor fi puse în funcțiune mai mult de două treimi din puterea ce urmează a fi instalată în centrale electrice în actualul cincinal, vor fi construite 77 la sută din liniile electrice de 110, 220 și 400 kV și va fi cu mult depășită lungimea liniilor de distribuție de 6—35 kV.Este de relevat că aceste rezultate au fost posibile datorită măsurilor luate atît la nivelul ministerului, cît și în întreprinderile beneficiare și de consțrucții-montaj, pentru coordonarea riguroasă a lucrărilor, organizarea mai bună a șantierelor și folosirea deplină a potențialului tehnic șT uman de care acestea dispun. Lucrările pentru anul în curs au fost mai bine pregătite decît în anii precedent! în ceea ce privește asigurarea cu proiecte de execuție, pregătirea bazei materiale și contractarea echipamentelor energetice și a utilajelor de construcții-montaj.

Ing. Nicolae ARMENCOIU
secretar general 

In Ministerul Energiei Electrice

Pe majoritatea șantierelor au fost obținute astfel ritmuri susținute de lucru și chiar unele devansări ale termenelor. La Centrala electrică de termoficare Borzești, de exemplu, s-a reușit să se creeze condițiile favorabile ca al doilea grup de 200 MW, care are termen de punere în funcțiune în trimestrul II 1969, să poată fi montat pînă la sfîrșitul acestui an și să intre In probe în prima lună a anului viitor. Un avans sensibil față de grafice s-a obținut, și pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, unde continuă în prezent lucrările de excavare și betonare. Stadiul actual al lucrărilor pe acest șantier ne permite să estimăm că pînă la sfîrșitul anului, față de planul de 520 000 mc betoane, se vor turna peste 560 000 mc. Vor fi, de asemenea, executate 825 000 mc excavații și montate circa 11 000 tone echipamente hidromecanice. Aici a început și execuția podului necesar realizării batardoului în vederea închiderii definitive a Dunării.Pe șantierul hidrocentralei de pe Lotru au fost atacate în acest an toate lucrările pe firul, principal al amenajării: baraj, aducțiune, conducta forțată, centrala subterană, galeria de fugă și au început unele lucrări la aducțiunile secundare. Ca urmare a măsurilor luate în ce privește dotarea tehnică și organizarea lucrărilor, au fost obținute viteze de înaintare în galerii cu 20 la suță mai ... s^i.Aecîț celereallzațe.Ia1,copstî'yt-. rea hidrocentralei de pe Argeș.Volume importante de lucrări de construcții-montaj au fost executate și pe șantierul centralei termoelectrice Deva. Introducerea metodei în lanț în folosirea utilajelor pentru excavațiile de la sectorul hidrotehnic, utilizarea pe scară largă a glisării la execuția clădirii principale

Asistența tehnică
rutieră

se eternizează
în faza de început?

Creșterea de la an la an a numărului de autoturisme, a traficului pe șosele a impus înființarea unor unități de specialitate pentru întreținerea și repararea acestora. Dezvoltarea unei asemenea rețele de deservire tehnică în țara noastră este cu atît mai imperioasă cu cît se știe că circulația rutieră se intensifică mereu. De curînd, a intrat în funcțiune Uzina de autoturisme de la Co- libași, care a și început livrarea către fondul pieței a primelor autoturisme românești.Deci, cum stăm cu deservirea auto 7 Avem în față o situație care ne a- rată că in cursul anilor 1966—1968 au fost date în exploatare 22 de stații auto-service, iar o mare parte din cele existente au fost extinse și modernizate. O mare parte a acestor auto-service-uri aparțin cooperativelor meșteșugărești. O altă parte industriei locale. La o simplă confruntare a cifrelor reiese că numărul stațiilor de deservire este cu totul insuficient. Automobiliștii sesizează, de altfel, cu nemulțumire, inexistența unor servicii de asistență tehnică chiar și pe șosele mult circulate.Atît la UCECOM cît și la industria locală s-au elaborat planuri pentru extinderea rețelei auto-service. Intențiile sînt bune, nici fondurile nu lipsesc. Totuși, construcțiile noilor auto-service-uri înaintează în pas de melc.Dezvoltarea sectorului de deservire auto nu mai corespunde astăzi necesităților nici prin prisma repartiției sale teritoriale. La început, eforturile de investiții au fost îndreptate spre orașele cu un parc auto dezvoltat — București, Brașov etc. In prezent, ar trebui să se construiască noi stații auto-sery vice în orașe și zone ala țării de mare interes turistic și cu trafic rutier intens. S-ar crea astfel capacități pentru o mai bună deservire tehnica la Giurgiu, Brăila, Focșani, Piatra Neamț etc. în lotul unei astfel de repartizări judicioase, asistăm Ia o situație mai greu de explicat: pentru 1969—1970 se prevede construirea altor 14 stații de deservire în... București și Brașov, în timp ce pentru celelalte localități ale țării auto-servlce-urile sînt în faza de ...studiu.S-ar părea că apartenența auto-

service-urilor la foruri diferite ar fi de natură să favorizeze o emulație bune lor.ceredeformată de practici ca aceasta : Uniunea cooperativelor meșteșugărești — București cere în 1966 fostului Sfat popular al Capitalei avizul pentru lărgirea capacității stației auto-service din Șos. Giurgiului 148. Avizul este refuzat pe motivul că industria locală are în plan construirea unei noi stații în același cartier. Timpul trece, dar industria locală nu construiește nimic. în 1967, U.C.M.B. intervine din nou și obține un aviz pentru extindere, dar numai cu construcții provizorii. Curînd însă consiliul popular dă aviz industriei locale pentru construirea unui auto-service care — culmea ! — este amplasat la cîteva sute de metri de cel existent și a- parținind cooperației meșteșugărești. Cazul nu este izolat.La asigurarea unei asistențe tehnice exemplare contribuie nu numai capacitatea de deservire a stațiilor, dar. și modul în care sînt aprovizionate cu piese de schimb. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu s-a preocupat încă în suficientă măsură să asimileze piese, ansambluri sau subansambluri mult solicitate de automobiliști, din care cauză sîntem nevoiți să aducem, în continuare, din import o mare parte din ele.Din cauza proastei aprovizionări cu piese a unităților de deservire tehnică, posesorii de automobile sînt nevoiți să aștepte uneori luni întregi pentru a li se repara mașina. Deși o mare parte din stațiile auto-service sînt utilate cu echipament tehnic modern, ele nu pot executa reparații curente, pentru că nu dispun de piese. De aici, o adevărată odisee (adeseori costisitoare) pentru solici- tanți. Iată un exemplu. Al. Schiopes- cu, posesorul unui Fiat 1 300, se adresează la începutul lunii august unității Floreasca pentru remedierea u- nor defecțiuni Ia motor. Auto-ser- vice-ul n-are cuzineți de schimb. Cetățeanul cutreieră magazinele din
Mihai IONESCU

între ele, în scopul unei mai deserviri a automobiliști- Din păcate, această între- este împiedicată, iar uneori

(Continuare în pag. « V-a)

și la realizarea celui mai înalt coș de fum din țară, avînd 220 m, pre- asamblarea echipamentelor de cazane în blocuri spațiale după proiecte tehnologice de montaj speciale, extinderea procedeelor de sudură în atmosferă de gaze inerte — sînt numai cîteva din principalele căi care au asigurat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor anuale de plan de către constructorii și montorii de pe .acest șantier.Timpul scurt ce a mai rămas pînă la sfîrșitul anului este folosit din plin pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor din planul de investiții pentru anul 1968 și, în primul rînd, pentru punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor energetice prevăzute ; în atenția noastră se află, de asemenea, realizarea lucrărilor necesare alimentării noilor consumatori, ca și a celor legate de îmbunătățirea nivelului tensiunii la toți abonații. Concomitent cu aceasta, o deosebită importanță se acordă pregătirii condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor la unele obiective energetice noi de impontanță deosebită, deoarece de felul cum se respectă graficele coordonatoare de desfășurare a lor vor depinde punerile în funcțiune ale obiectivelor energetice în următorii doi ani ai cincinalului.în momentul de față, beneficiarii, constructorii și montorii, organizațiile de proiectare ale noilor obiective e- nergetice cunosc ce volum de investiții este prevăzut pentru anul viitor și caută să-și coordoneze cît mai judicios eforturile pentru pregătirea corespunzătoare a condițiilor necesare. Pentru Sistemul hidroenergetic si de navigație de la Porțile de Fier, anul 1969 este premergător anului în care va fi pus în funcțiune primul grup de 170 MW. Aici, în paralel cu terminarea principalelor lucrări de construcții, o pondere deosebită, vor avea lucrările de montaj. Punerea în funcțiune a primului grup la această hidrocentrală necesită ridicarea nivelului apelor în amonte, care se va realiza prin executarea unui batar- dou la adăpostul căruia se va putea termina închiderea completă a albiei Dunării, prin construirea barajului deversor, a cărui terminare este prevăzută în anul 1971. închiderea al- biei principale a fluviului, care urmează a fi realizată în anul viitor, este o lucrare de o deosebită amploare și răspundere tehnică. Navigația pe Dunăre va fi asigurată în continuare prin terminarea, mai în- tîi, a ecluzei de pe malul românesc, prevăzută a fi dată în exploatare provizorie în trimestrul IV 1969. Vor fi continuate, de asemenea, lucrările de construcții la centrală și avan- porturi. Toate aceste lucrări necesită realizarea a peste 250 000 mc de betoane, 800 000 mc de excavații, 600 000 mc de umplutură, 300 000 mc de excavații sub apă și montarea a circa 12 000 tone de echipament hidromecanic.Dintre obiectivele energetice mai importante care urmează a fi date în funcțiune în anul viitor se remarcă al doilea grup de 200 MW de la Centrala electrică de termo- ficare Borzești, primul grup de 200 MW de la Centrala termoelectrică Deva, al doilea grup de 100 MW de la C.E.T. Galați și primele grupuri de cite 50 MW de fabricație românească. Tot în anul viitor, va fi terminată „salba" de centrale hidroelectrice din aval de Hidrocentrala de pe Argeș, prin punerea în funcțiune a centralei de la Valea lașului. Vor fi construite de asemenea noi linii electrice aeriene de 400 kV : Sibiu-Brașov și Borzești- Galați, care vor funcționa în prima

Joi, 12 decembrie a.c., a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Biroul Executiv a examinat și a- probat informarea în legătură cu constituirea consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste. De asemenea, a fost aprobat pla-

nul de măsuri privind acțiunile politice și organizatorice ce vor fi întreprinse de către Frontul Unității Socialiste în perioada pregătirii și desfășurării alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.Biroul Executiv a hotărît să se convoace, pentru următoarele zile, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

cu prilejul împlinirii 
a <111 de ani de la

eroicele lupte muncitorești
din decembrie 1918
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Președintele Consiliului de Miniștri,J f J

Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe Ghideon Rafael, director general

in M. A. E. al IsraeluluiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după-amiază pe Ghideon Rafael, director general în Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, aflat într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față Eliezer Doron. ministrul Israelului la București.(Agerpres)

împlinirea a cinci decenii de la eroicele lupte muncitorești din decembrie 1918 a fost marcată în Capitală printr-o adunare comemorativă organizată joi după- amiază de Comitetul municipal București al P.C.R. în sala Teatrului Uniunii catelor.în prezidiul loc tovarășii Chivu Stoica, Virgil Trofin, sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Constantin Pîrvulescu, Ion Pas, Ion Po- pescu-Puțuri, Alexandru Senco- vici, Gheorghe Vasilichi, Ion Turcu, scriitorul Nicolae Deleanu, Stoica Gheorghe, Eduard Novak și Lazăr Maglașu, participanți la evenimentele de la 13 decembrie

Generale a Sindi-adunării au luat Gheorghe Apostol, Va

1918, Mircea Constantin, Andrei Bartik și Frederik Buda, tipografi, în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi militanți al mișcării muncitorești, participanți la evenimentele de la 13 decembrie 1918, conducători de instituții centrale și organizații obștești, numeroși delegați ai oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene, oameni de știință și cultură, generali țeri superiori, activiști de de stat și ai organizațiilor nilor muncii, ziariști.Adunarea comemorativă deschisă de tovarășul
și ofi- partid, oame-
a fostDumitru

(Continuare în pag. a V-a)

DESIGUR! Peste cîteva zile apare

l „SClNTEIA* 1969
Din cuprins:

• „DEMOS" — SPRE TRONURILE LUMII ; largă 
anchetă internațională despre evoluția și creșterea 
Forței de atracție a democrației în secolul XX.
• Peste 20 de practicieni și teoreticieni din mai 

multe țări răspund la întrebarea : CUNOAȘTEȚI 
GAMA VIRTUȚILOR PE CARE VI LE OFERĂ 
FUNCȚIA ?
t« CE CÎȘTIGĂ Șl CE PIERDE FEMEIA MO

DERNA? O serie de personalități conturează pro
filul femeii de azi, explică multiplele sensuri ale 
emancipării, problematica socială și morală a fe
meii în epoca noastră.

• Un examen la domiciliu : VREȚI SA OBȚINEȚI 
PERMIS DE ȘOFER? 13 întrebări și răspunsuri se
lecționate din chestionarele de examinare.

• l-AȚI VĂZUT PE ECRANE ÎN 1968, dar ce știți 
despre ei? Notițe biografice și fotografii vă pre
zintă galeria vedetelor de cinema care v-au atras 
atenția în acest an.

• CARACTERUL — O ETERNĂ ENIGMĂ? — 
scriitori, psihologi, pedagogi, sociologi, grafologi 
încearcă să explice mecanismele intime ale com
portamentului, sondează profunzimile ființei umane.

• REVIRIMENTUL MANUFACTURII ÎN EPOCA 
REVOLUȚIEI INDUSTRIALE. — Un paradox econo-

mic mondial sau o nouă confirmare a inegalabi
lului har al mîinii omenești ?

r EPOPEEA EXPEDIȚIILOR IN NECUNOSCUT, 
scurt istoric al descoperirilor geografice.

• Cunoașteți acest stil? MINIGHIDUL DE AR
HITECTURĂ vă prezintă epoci, stiluri, monumente, 
autori din antichitate pînă în zilele noastre.

• Practic, succint, necesar : BREVIAR JURIDIC, 
în 39 de paragrafe sînt prezentate noi reglemen
tări în domenii importante legate de activitatea și 
viața fiecăruia.

• ENCICLOPEDIA CĂMINULUI, colecție de sfa
turi utile în orice casă.

• MEDALIAȚII OLIMPIADEI MEXICANE — un 
memento al exploziei de recorduri de la Ciudad de 
Mexico.

• Vreți să petreceți o seară în compania unor 
regi ai rîsului ? SCHITE UMORISTICE DE MARK 
TWAIN, MARK CONNELLY, DON MARQUIS, 
IASSEN ANTOV și alții.

• PSEUDO-ISTORIE A FALSURILOR CELEBRE, 
sau palpitantele avataruri ale unor faimoase ta
blouri.

• TESTE Șl JOCURI DISTRACTIVE.

V

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

432 pagini informații și fotografii inedite
Vă reamintim! Almanahul „Scînieia" 1969 este ghidul omului instruit, bine 

informat, la curent cu marile preocupări ale lumii contemporane.

MEDGIDIA muntele vrăjit
Gara Medgidia — prin

tre cele mai neospi
taliere — și pe care 

constructorii și edilii o o- 
colesc ca pe un fragment 
muzeistic din vechea urbe, 
acoperă oarecum orașul. 
Dar îndată ce trenul trece 
de gară, spre Constanța 
sau spre București — Med
gidia se arată surprinzător 
de altfel, luminoasă, năval
nică, frumoasă, tînără, des- 
fășurîndu-se pe un spațiu 
foarte mare, cu un farmec 
sever, atrăgătoare, umană. 
Deoparte și de alta a păien
jenișului de linii ferate, 
Medgidia își trăiește viața 
robustă, bărbătească, as
pră — o viață de- oraș tî- 
năr și eroic, sfărmînd pia
tra în cariere, arzînd pia
tra în 
piatra, prăjind în uriașe 
cuptoare cimentul — ^ci
mentul păcii", cum se nu
mește fabrica din Medgi
dia. Orașul muncește băr- 
bătește topind oțelul, pre- 
lucrînd oțelul, construind 
remorci, utilaje pentru a- 
gricultură. Te întîmpină cu 
întreprinderi puternice, vi
zibile de la depărtări, cu 
izbucniri arhitecturale 
spectaculoase, cu întreru
peri și ezitări arhitectura
le, cu largi fronturi de blocuri, cu cele patru co
șuri înalte și cu cilindrii

cuptoare, măcinînd

enormi ai fabricii de ci
ment. Și de cealaltă parte 
a orașului întreprinderea 
de utilaje — și de o parte 
și de alta un peisaj indus
trial foarte divers și îm
prejur grădini de piersici 
și vastele forme geometrice 
ale podgoriilor — toate on
dulând pe mari spații, ca 
niște acoperișuri fastuoase, 
ridieîndu-se, desfășurîn- 
du-se pe o axă a orașului 
— și împreună cu orașul 
urcînd mereu pe zare, um
plînd zarea.

Medgidia toată — cu gră
dini de piersici cu pod
gorii masive, cu șiruri de 
blocuri urcînd și modelîn- 
du-se pe stîncile, pe ver- 
sanții, pe prăvălișurile și pe culmile — pe tot trupul 
imens al unui munte ; Med
gidia urcînd un imens 
munte, învecinîndu-se a- 
colo sus, în depărtare, cu 
cerul, privind de acolo de 
sus depărtările, zarea, 
imensa vale, zbuciumata și 
complicata vale Cara Su.

Așa se vede Medgidia — 
ca o cetate a furtunilor — Medgidia urcînd un munte. Medgidia cu cetatea cimen
tului la poalele ei, cu cele 
patru coloane ale coșurilor, 
cu uriașii cilindri ai silo
zurilor, cu un deal de cal
car tăiat pînă la jumătate, 
ca o pîine uriașă, cu miezul

reportaj de 
Traian COȘOVEI

• de pline integrală, dulce — 
acest deal tăiat piuă la ju
mătate și alte cîteva dea
luri la fel — plinea dulce 
a Medgidiei, plinea din care 
se hrănește și crește Med
gidia. Așa se vede Medgi
dia, ziua — și așa se vede 
Medgidia, mai ales noap
tea. Medgidia — multico
loră, uriașă, umplînd Valea 
Cara Su, umplînd zarea; 
Medgidia urcînd un munte 
uriaș, venind de peste tot, 
izvorînd din stînca dealu
rilor și' adunîndu-se, pri
vind cu mii de ochi strălu
citori, fascinați de ea însăși 
și vrăjind depărtările, pri
vind omenește de acolo, din 
vastitatea acelui munte, o- 
prită acolo, sus, dincolo de 
grădinile și podgoriile și 
întreprinderile ei, înconju
rată de grădini și podgorii 
imense și privind de acolo 
cu zeci de mii de ochi pe 
copii, din înălțimi, din vas
te amfiteatre, de pe imense 
platouri vecine cu cerul, 
deschise spre toate zările.

Așa se arată Medgidia —

ca mii de lumini urcînd un 
șir nesfîrșit de munți. 
Noaptea mai ales — se văd
— sau se simt acești munți 
pe care îi urcă Medgidia. 
De sute de ani Medgidia urcă un munte al istoriei
— și astăzi Medgidia ajun
ge în sfîrșit pe podișurile 
înalte ale acestui munte.Puțini dintre noi cunoaștem că orășelul 

acesta din mijlocul 
Dobrogei, cenușiu .' pînă acum douăzeci de ani, 

,,tîrgușor uitat de lume" și unde apa se vindea cu sa
caua, a trăit o istorie zbu
ciumată și spectaculoasă și a fost, între două perioade 
de uitare și părăsire, 
cîmpul unor mari aglome
rări umane, scena unor 
cumplite încleștări și de
zastre. De sute de ani Med
gidia este locul unor mari 
aglomerări umane — șt a 
rămas sau 
loc al unei 
tați umane. Medgidia este 
centrul de 
geometric al Dobrogei — locul de întîlnire al tuturor 
drumurilor din Dobrogea ; 
loc al încrucișării de dru
muri, încrucișare de vîn- 
turi, încrucișare de semin
ții, încrucișare de războaie. 
Medgidia a fost un fel de 
Mecca, Agialîcul Dobrogei

și șters

a triumfat ca 
mari colectivi-

greutate, locul

— panairul (bîlciul) uriaș. “ 
Toate drumurile au dus la g 
Medgidia. „Piața de desfa- B 
cere a Dobrogei". Toate bo- “ 
gățiile din Dobrogea și bo- ■ găfii din alte colțuri de B țară se întîlneau aici și “ plecau de aici; oameni din « 
toată Dobrogea și din toată g 
țara se întîlneau aici. HToate războaiele, toate n 
expedițiile, de-a lungul g 
veacurilor, au trecut pe g aici, toate pîrjolurile și " 
toate epidemiile au trecut h pe la Medgidia — pe linia H 
valului lui Traian și prin- H 
tre cele șapte coline pe m care sciții aprindeau focuri g 
de pază. Uriașe exoduri o- g menești au bătut aici. Me- “ 
reu s-au îngrămădit aici fl 
populații și mereu tifosul H și malaria le-au secerat H pînă la pustiire; mereu a r 
fost ridicat orașul, din lut, w din chirpici, din piatră și. S din cîte puțină marmoră — 
și mereu fiecare război s-a H agățat de această Medgidie h și a ars-o pînă la pămînt. ” 
Tîrgușor pierdut în stepa R 
Dobrogei, învăluit în praf g și viscole ; drum de trecere “ 
și popas dintre stepa de la g 
Nord și cea de la Sud. Pă- I 
mîntul adînc al. Medgidiei “

Cooperarea între țările euro
pene — indiferent de orînduirea 
socială — este recunoscută pe scară 
tot mai largă ca o necesitate, 
ca un factor de cea mai mare 
însemnătate pentru realizarea unui 
climat de pace și securitate pe con
tinentul nostru, pentru o mai bună 
cunoaștere și apropiere între popoa
re. O contribuție însemnată la extin
derea cooperării culturale intereuro- 
pene aduce și activitatea desfășu
rată de UNESCO. Astfel, în ca
drul reuniunilor regionale organizate 
de UNESCO s-a ținut conferința 
miniștrilor învățămîntului din statele 
europene (Viena, 1967). Această re
uniune, la a cărei pregătire și des
fășurare, reprezentanții României au 
jucat un rol important, a marcat 
prima acțiune importantă, la nivel 
ministerial, în realizarea programu
lui de cooperare europeană în do
meniile educației, științei și culturii 
pe care UNESCO a început să-l 
aplice în ultimii ani. Ulterior, în 
iunie 1968, s-a ținut la Monaco Con
ferința comisiilor naționale pentru 
UNESCO din țările europene mem
bre ale acestei organizații. Programul 
UNESCO pentru cooperarea eu
ropeana a mai fost ilustrat în acești 
doi ani și de numeroase alte acțiuni, 
printre care amintim colocviul de la 
Mamaia (septembrie 1968) privitor la 
izvoarele arheologice ale civilizației 
europene, precum și reuniunea in
ternațională consacrată predării ma
tematicii în învățământul european 
(București, septembrie 1968). Un loc 
important îl are și cooperarea sub- 
regională a comisiilor pentru 
UNESCO din țările balcanice și 
sud-est europene.

La recenta sesiune a Conferinței 
generale UNESCO, delegația Ro
mâniei a luat inițiativa prezentării 
unei rezoluții care invită statele 
membre europene să-și dezvolte și 
să-și diversifice acțiunile de coope
rare europeană în domeniile de com
petența UNESCO. Rezoluția cere di
rectorului său general să sprijine ini
țiativele pe care statele membre eu
ropene, comisiile lor naționale și or
ganizațiile internaționale neguverna
mentale le vor lua în scopul dezvol
tării acestei cooperări. Numeroase 
state au sprijinit rezoluția României, 
adoptată de altfel în unanimitate.

In legătură cu problemele coope
rării europene, prin intermediul 
UNESCO, sînt interesante opiniile 
pe care le-am cules într-o serie de 
convorbiri avute cu diferiți delegați la sesiunea recentei Conferințe ge
nerale UNESCO.„întărirea cooperării între țările din Vestul și din Estul Europei reprezintă un element fundamental de

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a V-a)
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Semicentenarul luptelor din 13 decembrie 1918 — pe care îl aniversăm astăzi în condițiunile triumfului socialismului pe pămîntul României — a spus vorbitorul — este un prilej de a evoca glorioase
le tradiții ale luptei revoluționare 
a clasei noastre muncitoare, de a cinsti cu venerație și cu recunoștință memoria eroilor proletariatului căzuți pentru libertate și socialism, pentru viitorul luminos 
al patriei.In analele marilor bătălii de cla
să desfășurate de proletariatul român de-a lungul existenței sale, luptele muncitorești din 1918, care au culminat cu evenimentele din 13 decembrie, se înscriu la loc de frunte. în perspectiva jumătății de veac care a trecut, aceste lupte ne apar ca o impresionantă mărturie a spiritului revoluționar al clasei muncitoare din România, ca o pildă măreață de curaj și sacrificiu proletar pentru cauza celor ce muncesc. Ele au scos în evidență dinamizarea procesului de creștere a conștiinței politice a clasei muncitoare, viguroasa sa combativitate, voința sa manifestă de a cuceri pe cale revoluționară un trai demn, drepturi și libertăți democratice, de a orienta dezvoltarea societății românești pe drumul progresului social.încă de la apariția sa, cu peste un secol în urmă, clasa muncitoare din România s-a afirmat ca forța cea mai înaintată a societății noastre, ca exponentul de nădejde al aspirațiilor spre progres, spre eliberare socială și națională a poporului, polarizînd în jurul său și alte pături și categorii sociale interesate în desființarea rînduieli- lor bazate pe exploatare și în cucerirea unei vieți drepte și mal bune.La sfîrșitul secolului trecut, cînd în Europa occidentală capitalismul trecuse în stadiul monopolist, imperialist, România se afla abia în faza inițială a dezvoltării capitaliste. Economia țării era condamnată la o stare de înapoiere datorită existenței unor puternice rămășițe feudale, pătrunderii masive a monopolurilor străine, cărora clasele stăpînitoare le a- serveau bogățiile națiunii. încă înainte de primul război mondial, capitalul străin ajunsese să aibă o poziție dominantă în întreprinderile metalurgice, petroliere, textile, în domeniul forestier, exploatînd țara în primul rînd ca sursă de materii prime și piață de desfacere. Aceasta frîna dezvoltarea forțelor de producție, a industriei proprii, menținînd un caracter agrar economiei românești. Orice progres în făurirea unor capacități proprii de producție industrială putea fi realizat numai prin- tr-o luptă acerbă împotriva concurenței și dominației monopolurilor străine. Totodată, țara noastră era obiect de împărțire între marile puteri imperialiste, o parte însemnată a teritoriului său aflîndu-se încă sub stăpînire străină.în aceste condiții, clasa muncitoare, masele largi ale poporului erau supuse unei crunte exploatări și sortite unui trai extrem de împovărător, plin de lipsuri și de privațiuni. Avîn- du-și rădăcinile adînc înfipte în această realitate economică-so- cială a țării, mișcarea noastră muncitorească parcurgea tin intens proces de evoluție în cursul căruia clasa muncitoare a crescut numericește, și-a organizat rîndu- rile, s-a călit în focul a numeroase bătălii de clasă. Ea a fost pusă nemijlocit în fața sarcinii de a da răspuns problemelor nodale ale societății românești, de a acționa în chip revoluționar pentru rezolvarea lor în interesul celor ce muncesc. Jaloane importante pe acest drum eroic, presărat cu nenumărate lupte greviste și de stradă, au fost crearea cluburilor și asociațiilor profesionale, a sindicatelor, a organizațiilor politice muncitorești, între care la loc de seamă s-a situat Asociația generală 
a muncitorilor din Timișoara, de la a cărei înființare am aniversat de curînd 100 de ani. O importanță istorică a avut constituirea, în 1893, a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România, care își avea înscrise în programul său desființarea exploatării omului de către om, ca țel final, și o serie de importante obiective legate de transformarea burghezo-demo- cratică a țării: dezvoltarea industriei naționale, exproprierea marilor moșieri și împroprietărirea țăranilor, introducerea votului u- niversal, crearea unei legislații muncitorești, desăvîrșirea statului unitar român, instaurarea republicii.Prezența în acest program a problemei țărănești învederează că încă din acele vremuri se plămădea ideea alianței muncitorești- țărănești, care mai tîrziu, și mai ales în 1907, s-a manifestat prin solidaritatea muncitorilor cu truditorii pămîntului, prin acțiuni concrete de sprijinire a luptei lor drepte și prin proteste viguroase 

împotriva sîngeroaselor represiuni dezlănțuite de cercurile guvernante. Alianța clasei muncitoare cu țărănimea a fost realizată pe deplin abia în anii puterii populare cînd, sub conducerea partidului comunist, ea a devenit cea mai puternică forță socială și politică a societății.Trup din trupul poporului, ex- primînd organic interesele lui fundamentale, mișcarea noastră muncitorească s-a afirmat în a- celași timp, de la primele ei începuturi, ca parte integrantă a mișcării muncitorești internaționale, dezvoltînd relații de solidaritate proletară cu cei ce muncesc din alte țări. Mulți militanți români au activat în rîndurile Internaționalei I și a Ii-a, au luptat pe baricadele Comunei din Paris. Legături trainice și fecunde au fost întreținute cu mișcarea revoluționară din țările vecine: Rusia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, ca și cu organizațiile proletariatului din Franța, Germania și din alte țări.în continuare, vorbitorul a spus: însuflețită de înalte sentimente u- manitare, profund atașată păcii, clasa noastră muncitoare s-a ridicat cu fermitate împotriva primului război mondial dezlănțuit de marile puteri imperialiste. Re- levînd primejdia ce amenința România — obiect de împărțire între marile puteri imperialiste din ambele tabere beligerante — organizațiile clasei muncitoare au militat pentru adoptarea unei politici de neutralitate. In acest scop, Partidul Social-Democrat și Comisia generală a sindicatelor au organizat numeroase întruniri, greve și demonstrații de stradă, care au culminat cu eroica manifestație a muncitorimii gălă- țene din iunie 1916. După doi ani de neutralitate, România a intrat în război, alături de puterile Antantei, care promiseseră satisfacerea dezideratului întregirii unității naționale de stat.Invățînd din îndelungata experiență acumulată, clasa muncitoare din România a știut să-și o- rienteze lupta în noile condiții generate de război. în Moldova, în Muntenia unde se aflau trupele Puterilor Centrale, în Transilvania care era sub stăpînirea imperiului habsburgic, muncitorii au împletit mișcarea pentru revendicări economice cu aceea pentru făurirea statului național unitar român și a unui regim democratic. La loc de seamă se înscriu în a- ceastă privință manifestațiile din Iași, București, Galați, Arad, Timișoara, greva generală a minerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități din Valea Jiului, remarcabilele lupte ale muncitorilor de la căile ferate din Moldova.Cuprinse în avîntul revoluționar, generat de ascuțirea fără precedent a contradicțiilor regimului burghezo-moșieresc și de consecințele dezastruoase ale războiului, masele muncitorești, păturile largi populare din țara noastră, ca și din alte țări ale lumii, au fost însuflețite în lupta lor de istorica victorie . a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis era trecerii de la capitalism la socialism pe plan mondial. în timp ce clasele exploatatoare și monarhia e- rau cuprinse de spaimă și derută în fața răsturnărilor sociale din Rusia, muncitorimea română, credincioasă spiritului internaționalist s-a solidarizat unanim și entuziast cu proletariatul rus. Pe întreg cuprinsul țării, organizațiile muncitorești își manifestau prin mitinguri, demonstrații și greve solidaritatea cu prima revoluție socialistă din lume. O pagină glorioasă în istoria mișcării noastre revoluționare, a internaționalismului proletar au înscris miile de muncitori și țărani români, care, crescuți și educați de școala mișcării socialiste din România. s-au constituit pe teritoriul Rusiei în batalioane, regimente și detașamente revoluționare, sau au intrat în rîndurile gărzilor roșii, alături de oameni ai muncii din alte țări, și au luptat, cu spirit de sacrificiu, pentru apărarea tinerei puteri sovietice pe fronturile războiului civil și împotriva intervenției imperialiste străine.în condițiile victoriei revoluției socialiste în Rusia și ale înfrînge- rilor militare suferite de Puterile Centrale în cursul războiului, succesele luptelor de eliberare socială și națională purtate de popoarele asuprite au dus la prăbușirea anacronicului imperiu habsburgic,' pe ruinele căruia s-au creat noi state naționale și s-au desăvîrșit altele. în acest context internațional a triumfat și lupta de eliberare națională a poporului român, în cadrul căreia mișcarea muncitorească și socialistă a participat în mod activ.Făurirea statului național unitar român prin unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 a fost deci rezultatul luptei poporului, animat de veacuri d« 

ideea unității naționale, a fost un eveniment ce corespundea cerințelor obiective ale dezvoltării istorice.Actul memorabil al unirii a creat cadrul statal și politic-economic necesar dezvoltării mai rapide a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a favorizat înmănun- cherea energiilor și capacităților creatoare ale întregului popor, amplificarea activității unitare a mișcării muncitorești, a tuturor forțelor democratice. Aceste forțe militau pentru ca unirea să fie folosită în avantajul general al maselor largi populare. Dar burghezia și moșierimea, care se aflau la putere, s-au împotrivit cu înverșunare acestei tendințe firești, cu atît mai mult cu cît erau îngrozite de perspectivele luptelor revoluționare ce luaseră proporții în- tr-o serie de țări europene. Clasele stăpînitoare nu numai că nu au trecut la „înfăptuirea desăvîr- șită a unui regim curat democratic pe toate terenurile vieții politice", așa cum glăsuia rezoluția de la Alba Iulia, dar au folosit unirea pentru interesele lor înguste de clasă. Ele și-au consolidat treptat pozițiile și au aruncat pe seama maselor populare toate greutățile refacerii economice a țării, crunt lovită de distrugerile și pierderile cauzate de război, de jaful ocupanților germani și aliaților lor. Totodată, nesocotindu-se interesele poporului, bogățiile țării au fost aruncate tot mai mult în brațele hrăpărețe ale marilor monopoluri occidentale.în timp ce creșteau profiturile claselor exploatatoare, se agrava situația clasei muncitoare și a celorlalte categorii de oameni ai muncii. Muncitorii din fabrici și ateliere se aflau din toate punctele de vedere la cheremul patronilor care îi exploatau fără scrupule. Se lucra în condiții deosebit de grele — fără măsuri de protecție a muncii, de igienă, de asistență sanitară, de căldură. Patronii nu recunoșteau nici o limită a timpului de lucru și intensi- ficau la maximum procesul de muncă pentru a-și mări profiturile. Salariile scăzuseră sub minimul necesar pentru traiul de toate zilele. Femeile, tinerii aveau și mai mult de suferit de pe urma unei salarizări mult mai reduse și a unor condiții de muncă deosebit de vitrege. Legislația muncitorească, cucerită prin lupte, atît cît exista ea pe atunci, era de fapt un simulacru, deoarece patronii nu o respectau sau o interpretau abuziv în folosul lor. Inflația, scumpe- tea, șomajul se repercutau deopotrivă asupra funcționarilor și intelectualilor, a micilor meseriași și negustori.Stările de lucruri de la orașe erau resimțite cu egală forță și în lumea satelor, unde bîntuiau foametea, bolile, mizeria, iar puținul avut al țărănimii fiind și el secătuit de către ocupanți și de servitutile impuse de război. în țară apăruse o nouă categorie pauperă, lipsită aproape total de posibilitatea de a-și asigura traiul : miile de văduve și orfani, de invalizi de război, pe care statul de atunci le trata cu dispreț.Stăpînirea burghezo-moșierească, patronată de monarhie, a ridicat stăvili după stăvili în calea maselor muncitorești care se organizau și luptau pentru a impune recunoașterea și lărgirea drepturilor democratice, politice. în primii ani postbelici mai erau în vigoare măsurile excepționale de interdicție și represiune introduse în timpul războiului. Adunările muncitorilor erau interzise de poliție, conducătorii lor arestați, dați afară din fabrici, tîrîți în fața tribunalelor. Autoritățile foloseau fel de fel de mijloace de intimidare și terorizare pentru a împiedica reînchegarea activității Partidului Social Democrat, reconstituirea sindicatelor, formarea de consilii muncitorești, orice formă de luptă profesională și politică a proletariatului, a altor pături sociale exploatate și asuprite.Toate acestea au dus la ascuțirea puternică a contradicțiilor între muncă și capital, ceea ce s-a oglindit în creșterea fără precedent a luptelor revoluționare ale clasei muncitoare, a mișcării democratice a maselor largi populare. întreaga perioadă 1917—1918 a fost o perioadă de intense lupte de clasă care au lovit puternic în temeliile regimului burghezo-moșieresc, au reliefat potentele revoluționare ale muncitorimii române, ce s-a afirmat ca o forță socială hotărîtă să obțină satisfacerea intereselor fundamentale ale poporului, să imprime un nou curs dezvoltării societății.Muncitorimea din București, cu o veche tradiție revoluționară, constituind detașamentul cel mai numeros și mai concentrat al clasei muncitoare din România, s-a situat în fruntea marilor acțiuni de la sfîrșitul anului 1918, influ- ențînd și impulsionînd acțiunile revendicative din întreaga țară. La sfîrșitul lunii noiembrie și în prima decadă a lunii decembrie 

1918, Capitala a fost zguduită de un val de greve, care a cuprins, treptat, pe muncitorii ceferiști, metalurgiști, tipografi, pe cei de la Regie, Arsenal, S.T.B., pe lucrătorii din diferite alte ramuri. Mișcări asemănătoare se desfășurau în Valea Prahovei, Moldova, Transilvania, Valea Jiului. Simultan, se intensificau acțiunile țărănimii țțare cerea să se treacă e- fectiv ia aplicarea reformei agrare al cărei principiu fusese înscris în Constituția din 1917. De asemenea, micii meseriași, micii negustori și alte pături sociale, lovite în însăși existența lor, acționau pentru drepturi economice și sociale, pentru libertăți democratice. Toate aceste lupte oglindeau întețirea activității organizațiilor Partidului Social Democrat, ale sindicatelor și tineretului în fruntea cărora se aflau militanți de seamă ai mișcării muncitorești, printre care Alecu Constantinescu, Ion C. Frimu, Gheorghe Vasi- lescu, Gheorghe Stoica și alții.în Partidul Social Democrat a- vea loc, în acea vreme, înfruntarea a diferite curente și opinii, în cadrul căreia creștea influența mi- litanților ce se situau pe poziții ferm revoluționare, se întărea tendința de a părăsi și respinge vechile poziții reformiste. Această tendință și-a găsit oglindire, printre altele, în adoptarea de către noul Partid Socialist din România, apărută la 9 decembrie 1918 a „Declarației de principii” — document programatic de mare însemnătate pentru desfășurarea procesului de clarificare ideologică ce a precedat transformării, în 1921, a partidului socialist în partid comunist. Reorganizarea sindicală începută încă în primele zile ale lunii decembrie 1918 a mers pe linie ascendentă, încît în cursul lunii decembrie, după cum preciza un ziar al vremii, a luat „proporții extraordinare". în numeroase întreprinderi se alegeau delegați, se constituiau consilii muncitorești, menite să reprezinte interesele lucrătorilor în fața autorităților șl patronilor.în această perioadă de* puternic flux revoluționar, a avut loc ampla și temerara demonstrație a muncitorimii din București, de Ia 13 decembrie 1918. Ca și în alte împrejurări istorice, detașamentul lucrătorilor tipografi a avut un rol deosebit de însemnat în desfășurarea acestei acțiuni. După cum se știe, tipografii au bogate și vechi tradiții în mișcarea muncitorească din țara noastră. Ei au fost printre primii care s-au constituit într-o organizație profesională, au editat ziare proprii, iar prin contactul nemijlocit pe care «îl aveau cu cu- vîntul scris, au reușit să înțeleagă mai devreme izvorul nedreptăților din societate, contribuind direct la răspîndirea în mase a ideilor socialismului științific.Acțiunile revendicative greviste ale lucrătorilor tipografi s-au ținut lanț în a doua jumătate a anului 1ST18. crescînd în intensitate și cul- minînd cu marea demonstrație din ziua de 13 decembrie. Cu o zi înainte. delegații muncitorilor tipografi din Capitală, exprimînd voința tuturor colegilor de breaslă, au hotărît să înceapă greva generală a tipografilor din București, cu scopul de a obține satisfacerea atît a unor revendicări economice ca ziua de lucru de opt ore, mărirea salariilor, cît și a unor revendicări politice ca desființarea stării de asediu, a cenzurii, recunoașterea organizațiilor muncitorești.în dimineața zilei de 13 decembrie, cei aproape 600 de tipografi din Capitală au încetat lucrul și au nomit sure Ministerul Industriei și Comerțului, însoțind delegația pe care au desemnat-o să prezinte revendicările lor. în acea zi, ca si în atîtea alte împrejurări, s-a făcut din nou simțită, în mod impresionant, tradiționala solidaritate de clasă a muncitorimii. La chemarea Comisiei locale a sindicatelor — al cărei secretar permanent era atunci militantul socialist Gheorghe Teo- dorescu — mii de muncitori de la întreprinderile din cartierele Lînă- riei, Filaret, ceferiștii, metalurgiș- tii, S.T.B.-iștii, lucrători din alte întreprinderi s-au adunat în coloane masive pe Calea Victoriei. Mulțimea înflăcărată scanda : „Vrem pîine", „Vrem ziua de lucru de opt ore“, „Jos starea de asediu", „Pămînt țăranilor", „Trăiască libertatea", „Jos regele", „Trăiască republica socialistă". Era o puternică desfășurare de forțe muncitorești, cum niciodată pînă atunci nu se văzuse pe străzile Capitalei, o manifestare cu un pronunțat caracter politic, evidențiind pregnant marea combativitate a muncitorimii, puterea de organizare și mobilizare a sindicatelor.înfricoșat, guvernul a răspuns cu o cruzime fără seamăn la cererile îndreptățite ale muncitorimii. Armata burgheziei și moșierimii a dezlănțuit un măcel cumplit, scăldînd Piața Teatrului Național în sînge muncitoresc. Peste 100 de muncitori nevinovați, care cereau 

pîine și dreptate socială, au fost uciși, iar alte sute — răniți. Numeroși muncitori și conducătorii lor au fost arestați. Unul din cei mai cunoscuți și îndrăgiți militanți socialiști, ’ion C. Frimu, a murit la scurt timp după această cruntă represiune. Presa socialistă a fost suspendată, iar sediile muncitorești sigilate.Vestea acțiunii criminale a guvernanților a stîrnit indignarea și revolta maselor muncitoare și a altor categorii sociale. în întreaga țară, s-a declanșat un val de nemulțumiri și proteste contra măsurilor represive, precum și acțiuni de solidaritate cu militanții revoluționari arestați. întreaga opinie publică democrată a fost profund zguduită. Personalități marcante ale vieții cultural-artistice și politice, ca scriitorii Ion Slavici, D. D. Pătrășcanu, ziariștii N. D. Cocea, C. Miile, C. Bacalbașa, pictorul N. Tonitza și alții, au condamnat cu asprime actul represiv al guvernului și au manifestat calda lor simpatie față de muncitorime și față de lupta ei pentru împlinirea unoi deziderate democratice. Cunoscutul scriitor Gala Galaction scria : „Va veni ceasul cînd vom stabili pentru știința celor de după noi, unde și în ce împrejurări au murit eroii proletariatului românesc. Dacă nu mai curînd, măcar atunci se va ști și se va restabili tot adevărul. Deocamdată, ceea ce e clar este gratuita, inutila, neroa- da cruzime a celor ce apără niște privilegii presimțitoare de moarte”.Demonstrația din 13 decembrie1918 și procesul militanților arestați atunci au stîrnit ecouri și în alte țări. Ele au fost consemnate în publicistica din Rusia sovietică, în presa muncitorească din Bulgaria, Ungaria, Germania, Franța și din alte țări.Masacrul din Piața Teatrului Național, necruțător act de acuzare împotriva claselor exploatatoare, a regimului burghezo-moșieresc, nu numai că nu a izbutit să stăvilească avîntul revoluționar al maselor muncitoare dar, dimpotrivă, l-a amplificat. Luptele muncitorești au continuat cu tot mai mare intensitate, răscolind întreaga societate românească în anii1919 și 1920, trezind interes și apreciere și peste hotare. însemnătatea lor a fost consemnată și de Lenin într-o referire la marile mișcări revoluționare ce au izbucnit în unele țări capitaliste europene. Un moment culminant al acțiunilor din țara noastră în acea perioadă l-a constituit greva generală din octombrie 1920, care a cuprins pentru prima dată întregul proletariat din țară și care, prin amploarea și combativitatea sa, a constituit un serios avertisment pentru regimul burghezo-moșieresc, scoțînd din nou în evidență forța crescîndă a clasei muncitoare, hotărîrea și capacitatea ei de a folosi forme superioare de organizare și de luptă pentru transformarea revoluționară a societății.Istoria tuturor acelor ani este presărată cu jertfele grele date de muncitori în înfruntarea șirului de atacuri dezlănțuite de stăpi- nirea burghezo-moșierească. Ținînd piept represiunilor, înfrîngîndu-le eroic, răsturnînd obstacolele puse în calea ei, mișcarea muncitorească a înaintat cu tenacitate, dezvoltîn- du-se și consolidîndu-se neîncetat. Luptele revoluționare purtate de clasa muncitoare în anii 1917— 1920, adîncirea procesului de radicalizare a proletariatului român, de clarificare ideologică a mișcării muncitorești au pus la ordinea zilei, ca o problemă de imediată actualitate, necesitatea creării unui partid de tip nou, consecvent revoluționar, în stare să ridice pe o treaptă mai înaltă organizarea, lupta proletariatului și a aliaților săi pentru înfăptuirea sarcinilor lor istorice, de răsturnare a orîn- duirii capitaliste și de zidire a orînduirii socialiste.Crearea în mal 1921 a partidului comunist, detașament de avangardă al clasei muncitoare, înarmat cu ideologia marxist-leninis- tă, a constituit un moment de cea mai mare importanță în istoria proletariatului, a întregului popor român.Continuînd lupta de veacuri a poporului pentru eliberarea națională și neatîrnare, cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești și socialiste, partidul comunist a devenit exponentul fidel al intereselor clasei muncitoare, al maselor largi populare, forța politică cea mai înaintată și cea mai dinamică a societății românești.întreaga perioadă, de la crearea partidului comunist pînă la eliberarea patriei de sub jugul fascist, a fost plină de bătălii de clasă purtate, sub conducerea sa, de oamenii muncii de la orașe și sate împotriva exploatării capitaliste și moșierești, a dominației capitalului străin, pentru dreptate socială și independență națională, pentru democrație, egalitate în drepturi a oamenilor muncii români și a celor aparținînd naționalităților conlocuitoare, împotriva șovinis

mului și rasismului, împotriva fascismului și a războiului hitle- rist. în aceste aspre încleștări cu reacțiunea, clasa muncitoare, partidul ei revoluționar, s-au călit, și-au ridicat neîncetat nivelul de organizare, combativitatea, capacitatea de luptă, și au cucerit victoria, împlinind astfel cerințele o- biective ale dezvoltării societății românești.în continuare, vorbitorul a reamintit că anul viitor se va împlini un sfert de secol de la înfăptuirea, sub conducerea partidului comunist, a mărețului act istoric al insurecției armate din august 1944, care a inaugurat o nouă eră în viața poporului român, deschizîndu-i larg calea spre construirea unei orînduiri noi, drepte — orînduirea socialistă.Pe meleagurile acestei țări — a spus el — s-a pus de mult capăt pentru totdeauna blestematului sistem de exploatare a omului de către om. Luîndu-și soarta în propriile mîlni, instaurînd adevărata democrație — puterea populară —, devenind liber și stăpîn pe bogățiile țării, poporul nostru își consacră toate forțele creatoare pentru a-și făuri o viață tot mai prosperă, un viitor tot mai luminos.Idealurile pentru care a militat lumea muncitoare și s-au jertfit atîția fii ai săi, visurile și aspirațiile înaripate ale poporului și-au găsit cea mai strălucită împlinire în triumful definitiv al socialismului în patria noastră.Vorbitorul a înfățișat apoi marile realizări dobîndite în industrializarea socialistă a țării, în cooperativizarea și dezvoltarea agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.Procesul edificării noii orînduiri — a spus în continuare tovarășul Gheorghe Apostol — a parcurs și continuă un drum mereu ascendent, aflîndu-se în prezent într-o etapă superioară, inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. — e- tapa desăvîrșirii construcției socialiste. într-o atmosferă politică de un dinamism deosebit, cu entuziasm și spirit creator, oamenii muncii de toate categoriile traduc* în viață obiectivele si sarcinile de mare importanță stabilite de Congres, precum și de Conferința Națională a partidului, de recentele plenare ale Comitetului Central.O trăsătură caracteristică a etapei pe care o străbatem constă în faptul că în întreaga țară are loc un amplu proces de perfecționare a relațiilor socialiste și a vieții so- cial-politice, de creștere a participării active a maselor la conducerea treburilor obștești, de lărgire și adîncire continuă a democrației socialiste. De o însemnătate deosebită în acest proces complex sînt crearea Frontului Unității Socialiste, constituirea Consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, creșterea rolului și atribuțiilor consiliilor populare, a organizațiilor de masă și obștești în elaborarea și aplicarea hotărîrilor de partid și de stat. Sindicatele, ca organizație profesională de masă a clasei muncitoare ce cuprinde practic pe toți salariații, au în etapa actuală un rol sporit, sarcini și atribuții mai largi în sistemul democrației noastre socialiste. Prin lege este stabilit dreptul sindicatelor de a fi reprezentate în organele de conducere colectivă ale forurilor de stat. Reprezentanții sindicatelor și ai sa- lariaților participă la activitatea comitetelor de direcție din întreprinderi. Adunarea generală a sa- lariaților este o instituție nouă a societății noastre. Toate acestea creează condiții și mai prielnice pentru ca, sub conducerea partidului, sindicatele să-și aducă contribuția mai eficient la soluționarea problemelor complexe ale construcției economice, sociale și culturale, să-și întărească exercitarea controlului obștesc asupra diferitelor sectoare de deservire a populației, să vegheze la respectarea și aplicarea drepturilor pe care societatea socialistă le asigură tuturor celor ce muncesc, a legilor țării care emană de la popor, exprimînd voința sa.Vorbitorul a subliniat că, după toate indiciile, sarcinile de plan pentru anul în curs vor fi îndeplinite și chiar depășite și și-a exprimat convingerea că folosind bogata experiență acumulată, valori- ficînd mai bine posibilitățile și rezervele existente, clasa muncitoare, întregul popor, prin străduință și eforturi creatoare, vor îndeplini cu succes sarcinile planului pe anul viitor — an hotărîtor pentru încheierea cu bine a actualului cincinal și pentru crearea premiselor de trecere cu succes la următorul plan cincinal.Temeiul acestei convingeri — a spus el — constă în faptul că tot ce s-a înfăptuit trainic și luminos în acești ani pe pămîntul străbun al patriei este rodul muncii creatoare, entuziaste, eroice a întregului popor, strîns unit în jurul forței politice conducătoare a țării — 

Partidul Comunist Român. Politica marxist-leninistă a partidului, aplicată creator la condițiile specifice ale României, întrunește adeziunea Unanimă a întregului popor pentru că exprimă năzuințele cele mai fierbinți și interesele sale vitale. Unitatea social-politică a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, reprezintă — așa cum a subliniat recent în Marea Adunare Națională tovarășul Nicolae Ceaușescu — „o uriașă realizare a politicii partidului, rezultatul victoriei depline și definitive a socialismului, un nesecat izvor de forță și trăinicie a orînduirii noastre".Referindu-se în continuare la politica externă a partidului și statului nostru, vorbitorul a subliniat sprijinul și aprobarea unanimă de care se bucură ea din partea întregului popor.Bazată neclintit pe principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, politica noastră externă, împletită organic cu politica internă, corespunde întru totul intereselor poporului român intereselor socialismului și păcii în întreaga lume.în mod firesc, ca parte integrantă 
a sistemului socialist mondial, țara noastră face totul pentru a dezvolta prietenia, colaborarea și alianța cu toate țările socialiste, conștientă că unitatea, forța și prestigiul acestor țări constituie factori hotărîtori ai succesului luptei pentru pace și progres al întregului front antiim- perialist. Ridicînd pe o treaptă superioară tradiția internaționalismului proletar, Partidul Comunist Român militează consecvent pentru restabilirea și întărirea unității pe plan mondial a mișcării comuniste și muncitorești.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din patria noastră își manifestă solidaritatea activă cu lupta maselor muncitoare din țările capitaliste pentru apărarea și dezvoltarea drepturilor lor politice, sociale și economice, cu mișcarea de eliberare națională și socială a popoarelor, cu toate forțele care militează împotriva imperialismului. Tara noastră promovează activ o politică de colaborare cu toate statele fără deosebire de orînduire socială, convinsă că aceasta slujește destinderii internaționale, cauzei a- propierii și înțelegerii între toate popoarele, a securității, păcii și progresului în lume.Tovarășul Gheorghe Apostol a subliniat că a devenit o tradiție în țara noastră de a aniversa momentele cele mai însemnate din istoria de luptă a clasei muncitoare, a partidului său, a poporului român, de a exprima respectul profund, înalta prețuire pentru faptele glorioase, eroice ale celor mai buni fii ai națiunii care au luptat și uneori și-au dat viața pentru binele patriei și al poporului.Faptele lor luminoase constituie pentru generațiile de azi și de mîine un nesecat izvor de învățăminte, de încredere în propriile lor forțe creatoare, îndemnuri în- suflețitoare de a-și dărui tot ce au mai bun pentru înfăptuirea țelurilor supreme ale națiunii noastre socialiste.El a amintit că în semn de cinstire a luptelor muncitorești de la 13 decembrie 1918, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și guvernul au hotărît recent ca, ținînd seama de rolul însemnat pe care l-au avut în declanșarea și desfășurarea acțiunilor de acum 50 de ani muncitorii tipografi, de contribuția lor la dezvoltarea mișcării muncitorești, în fiecare an, prima duminică după 13 decembrie să fie sărbătorită ca „Ziua tipografilor din Republica Socialistă România". De asemenea, în București va fi ridicat un monument care să glorifice faptele eroice ale participanți- lor la memorabilele lupte din 13 decembrie 1918.Evocînd evenimentele de acum o jumătate de secol — a spus în încheiere vorbitorul — să pășim înainte cu și mai mult avînt, să ne înzecim forțele pentru a dobîndi noi cuceriri în înfăptuirea luminosului program elaborat de partid pentru desăvîrșirea construcției socialise, pentru înflorirea patriei noastre dragi, pentru făurirea unei vieți fericite întregului popor român !întărind și dezvoltînd puterea economică și politică a României socialiste, ridicîndu-și nivelul de trai, poporul român își îndeplinește nu numai misiunea plină de răspundere, pentru propriul său viitor, ci și importanta obligație interna- ționalistă de a contribui la consolidarea continuă a întregului sistem socialist mondial, la creșterea și întărirea tuturor forțelor democratice antiimperialiste, la sporirea prestigiului și triumful ideilor socialismului și păcii în lume.
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CONTROLUL FINANCIAR
SĂ PROMOVEZE DISCIPLINA
ÎHCEPÎND CU EL ÎNSUȘI

Ca practician cu îndelung stagiu în activitatea de control, am avut prilejul să cunosc îndeaproape numeroasele măsuri ce au fost inițiate de-a lungul anilor pe linia perfecționării muncii aparatului de control economic-financiar. Astăzi, cînd le rememorez, lesne îmi pot da seama că rațiunea tuturor acestor măsuri a fost una singură: creșterea contribuției organelor de control economic-financiar, în toate verigile lui, la ridicarea calitativă a activității întreprinderilor și organizațiilor economice. Evident, fiecare măsură la vremea ei a fost de natură să remedieze o anumită stare de fapt. Este un adevăr demonstrat de viață că, în orice domeniu, dar mai ales în cel economic, nici o soluție nu poate fi socotită dată, o dată pentru totdeauna. Judecată prin prisma sarcinilor și exigențelor actuale, activitatea organelor de control economic- financiar se dovedește susceptibilă de noi îmbunătățiri, începînd cu sfera de prevenire a apariției fenomenelor economice negative, a stărilor infracționale și de păgubire a avutului obștesc și terminînd cu controlul poj.arior și, respectiv, cu valorificarea mai eficientă a aspectelor și concluziilor desprinse din acțiunile de verificare.Mă voi referi mai întîi la punctele slabe care mai stăruie în domeniul controlului preventiv și care înlesnesc, într-un fel s’au altul, comiterea unor acte de păgubire a avutului obștesc, de încălcare a normelor de disciplină financiară, de angajare a cheltuielilor care nu au o justificare economică sau sînt chiar nelegale. Personal, socotesc că întărirea activității de control și în special a controlului preventiv necesită înlăturarea unor lacune pe care le mai prezintă încă actuala legislație ce reglementează această materie. Normele în vigoare, cu toate instrucțiunile de aplicare, au dus la fărîmi- țarea controlului preventiv, prin acordarea dreptului de viză unor delegați, nu întotdeauna oameni com- petenți, fără să mai amintim de faptul că, potrivit aceleiași reglementări, simpla certificare a unui șef de compartiment sau a delegaților lor angajează fără alt control cheltuirea unor fonduri importanțe, Nu exage-, râm deloc dacă afirmăm, că larghe-

țea în interpretare pe care o lasă actuala reglementare a dus pînă a- colo încît viza de control preventiv, care angajează cheltuirea fondurilor materiale și bănești, să fie lăsată pe seama unor contabili de multe ori neverificați — unii avînd chiar antecedente penale — iar contabilului șef 1 s-a rezervat pentru control un număr restrîns de operațiuni, de multe ori de minimă importanță.Chiar și numai din aceste considerente, cred că a sosit timpul să se reanalizeze actuala reglementare, re- strîngîndu-se gradul de interpretare în aplicare și stabilindu-se exact funcția celui care urmează să dea viza de control preventiv, precum și răspunderea pe care o are acesta în exercitarea funcției sale. După păre-
Puncte de vedere

rea mea, acesta nu poate fi altul de- cît conducătorul economic din unitate, actualul contabil-șef, sau, în condițiile noii organizări, directorul economic și respectiv economistul-șef, care pot fi înlocuiți de primii lor colaboratori numai atunci cînd se află în concediu de odihnă, de boală, sau sînt plecați în delegație pe o durată mai lungă din întreprindere.„Slăbiciunile" controlului economic-financiar nu sînt doar de ordin metodologic și nu se referă doar la controlul preventiv. In egală măsură privesc și controlul posterior. Este un lucru unanim cunoscut și acceptat că eficienta controlului economic- financiar depinde în mare măsură dc exigența și fermitatea cu care este executat. Realitatea ne impune să recunoaștem că sînt încă organe de control care nu dau atenția cuvenită acestei laturi a activității lor. Deși constată deficiențe importante, nu întotdeauna adoptă o atitudine intransigentă ne linia tragerii la răspundere a celor ce se fac vino- vați de abaterile de ordin economic și financiar semnalate.Documentele Conferinței Naționale a P.C.R., din decembrie anul trecut, . au pus în fața organelor de control
AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

O Fabrica de con- , lecții „Mondiala" din Satu-Mare și-a îndeplinit sarcinile prevăzute în planul anual. Calcule preliminarii a- rată că pînă la sfîrși- tul anului această întreprindere va putea realiza o producție suplimentară în valoare de 20 milioane lei. A- cesto succese se dato- reșo organizării științifice a producției și a muncii, care a avut drept rezultat sporirea productivității muncii cu 3 la sută peste sarcina planificată.

O întreprinderea pentru mecanizarea transporturilor forestiere din Brașov a îndeplinit sarcinile de plan pe 1068 la toți indicatorii. Pînă la sfîrșitul anului, această unitate și-a propus să transporte peste prevederile planului 121 000 tone de produse forestiere. Totodată, planul de beneficii urmează a fi depășit cu 1 290 000 lei.
e Potrivit bilanțului realizărilor obținute de întreprinderile industriale din județul Mu

reș, întocmit de Consiliul județean al sindicatelor, angajamentul de a se obține o producție anuală globală suplimentară în valoare de 20 milioane lei a fost depășit de peste două ori. Față de același angajament a fost obținută în plus o producție marfă vîndută și încasată în valoare de 50 milioane lei. S-au realizat, de asemenea, economii suplimentare la prețul de cost dc circa 30 milioane Iei. (Agcrpres)

economic-financiar sarcina întăririi rolului lor în viața economică a țării. Este adevărat, în urma măsurilor luate se observă o îmbunătățire comparativ cu situația constatată în anul 1967, dar se impune în continuare orientarea și mai pregnantă a acestor organe în direcția efectuării unui control permanent, competent și eficace. Tocmai din acest motiv, consider că îndrumarea practică și verificarea îndeaproape a activității organelor de control, în scopul desfășurării muncii lor în condiții mai bune, trebuie să constituie o preocupare de bază a organelor de resort din cadrul forurilor tutelare, a Direcțiilor teritoriale de control și revizie și a Direcției generale de control și revizie din Ministerul Finanțelor care, așa cum subliniază documentele Conferinței Naționale a partidului, poartă răspunderea bunei organizări și desfășurări a activității controlului financiar intern.în actuala formă de organizare, pe orice verigă s-ar găsi controlul economic-financiar intern, el este subordonat conducerii întreprinderilor, trusturilor etc., care s-au dovedit în repetate rînduri prea puțin exigente cu lipsurile scoase la iveală de propriile lor organe, în unitățile pe care le conduc, ceea ce a făcut ca acțiunile respective de control să nu prezinte eficiența dorită. Tocmai din acest considerent, cred că a devenit necesar ca organele de control financiar intern din întreprinderi, instituții, trusturi, precum și din viitoarele centrale industriale, să fie scoase de sub influența conducerilor unităților respective, înființîndu-se grupe de control specializate pe ramuri, care să-și desfășoare activitatea la aceleași unități, însă să fie îndrumate șl controlate de către aparatul de control financiar intern din ministere și instituții centrale. Sînt de părere că aceste grupe de control ar putea sa se înființeze în localitățile unde se vor amplasa viitoarele centrale industriale și să-și desfășoare activitatea pe raza unităților din subordinea respectivă.Consider că și la nivelul ministerelor sînt necesare unele îmbunătățiri organizatorice. Mă gîndesc că prin adoptarea unei anumite forme de organizare (bunăoară, remunerarea șefilor de direcție și oficii C.F.I. din ministere și instituții centrale să l'ie făcută de către Ministerul Finanțelor), oficiilor sau direcțiilor de control financiar intern să li se asigure o mai mare libertate de acțiune și intervenție, scoțîndu-le mai mult de sub influența ministerelor respective. îndrumarea și controlul lor ur- mînd să fie făcute în exclusivitate de către Direcția generală de control și revizie din Ministerul Finanțelor, singurul organ specializat în această problemă.Desigur, am formulat doar cîteva sugestii și păreri care pot fi mai mult sau mai puțin luate în considerare. Examinarea lor pe un plan mai larg, de forurile în drept, cred că ar contribui la precizarea și definitivarea măsurilor ce se preconizează pentru creșterea continuă a eficienței controlului economic-financiar în economie. potrivit cerințelor etapei actuale de dezvoltare.
Nicolae NICH1TA 
controlor revizor 
la Direcția teritorială 
de control și revizie nr. 10 
Galati
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ÎN DEZBATERE

DIN ACTMTĂII AGRICOLE
REGLEMENTĂRI BINEVENITEAm citit cu atenție și mult interes prevederile noului proiect de lege privind impunerea veniturilor din activitățile agricole. Am discutat despre ele și cu alți cooperatori. Părerea unanimă este că ele constituie o măsură binevenită, echitabilă.Cooperativa noastră este situată într-o zonă cu teren fertil, nu departe de Capitală. Datorită acestui fapt, precum și sprijinului pe care-1 primim din partea statului — în mașini agricole, îngrășăminte, credite, specialiști etc. — obținem rezultate economice bune. Anul acesta valoarea producției globale se va cifra la 21 090 000 lei, a veniturilor bănești la 16 000 000, iar a zilei-muncă la circa 30 de lei. într-un cuvînt, condițiile naturale în care ne desfășurăm activitatea și rezultatele de producție și financiare nu se pot compara cu ale unei unități situate în zona de deal. Cu toate acestea, potrivit actualei legislații, și cooperativa noastră și cooperativele din zona de deal plătim, drept impozit, o cotă fixă, pe hectar. S-o recunoaștem deschis, nu este just. Noul proiect de lege va înlătura acest neajuns, va așeza impozitele diferențiat de la cooperativă la cooperativă, în funcție de condițiile concrete din fiecare loc.Binevenită este și prevederea ca fiecare cooperator să plătească impozit în funcție de venitul realizat. Pînă acum ce se în- tîmpla ? Cooperativa agricolă plătea impozit pentru toți membrii săi. indiferent că unii realizau 700 de zile-muncă anual — cazul meu, de exemplu — fie că făceau 200—300, sau, din motive independente de voința lor, nu-și îndeplineau nici măcar minimum de zile-muncă stabilit de adunarea generală. în nici o altă ramură a economiei naționale nu se întîmplă așa. Se știe doar : cu cît muncitorul sau funcționarul are un salariu mai mare, cu atît impozitul care 1 se percepe este mai substanțial. E firesc, prin urmare, ca și în cazul cooperatorilor și al altor producători agricoli să se aplice același principiu.Și încă ceva. în cooperativa noastră unii cooperatori nu-și fac din vina lor minimum de zile-muncă stabilit de adunarea generală, participă sporadic la lucru, neglijează treburile obștești. Motivul ? Se ocupă mai mult de loturile personale. Le cultivă cu tot felul de legume, scot. produsele pe piața Capitalei, căci sîntem la doi pași de București, si le vînd la prețurj ridicate, realizînd venituri foarte mari. Iată de ce și eu și ceilalți cooperatori, care vedem în cooperativă principala sursă de venituri, găsim că este drept ca impozitele ce se aplică pentru cîștigurile obținute de cooperatori de pe loturile personale să fie proporționale cu aceste cîștiguri. De asemenea, este just ca la stabilirea impozitelor să se aibă în vedere și apropierea față de oraș.Desigur, în sprijinul prevederilor noului proiect de lege s-ar putea aduce multe alte argumente, care demonstrează oportunitatea, justețea și eficiența lor. Eu însă aș vrea să mă opresc asupra unor chestiuni care socotesc că ar putea fi îmbunătățite. Socotesc, de exemplu, că la stabilirea cotelor de impozite pentru veniturile realizate pe loturile individuale trebuie să se țină cont și de condițiile concrete din fiecare loc : teren, nivelul apei freatice, posibilități de irigare. Una este, bunăoară, să deții 3 000 m.p. de grădină la Otopeni, Tunari și Mogoșoaia șl cu totul alta la Popești, Jilava etc. Producțiile și, deci, veniturile diferă, ceea ce, după părerea mea, impune și diferențierea impozitelor.

Constantin ALEXE
președintele cooperativei agricole 
Otopeni — București

UN STIMULENT PENTRU 
MUNCA IN AGRICULTURĂCooperativele agricole din comuna Diosig, județul Bihor, și-au dezvoltat mult averea obștească, depășind simțitor planul de venituri pe acest an. Aici trăiesc și muncesc peste 4 000 de țărani cooperatori români și maghiari, oameni harnici și activi. Recent, ei au dezbătut cu interes proiectul noii legi privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole.— Am studiat, în aceste zile, cu multă atenție noul proiect de lege și am discutat despre asta cu multi consăteni, spunea cooperatorul Ștefan Szabo. Am ajuns, astfel, la fireasca înțelegere a faptului că partidul și statul acordă o mare importanță respectării spiritului de dreptate socială. Noul proiect de lege exprimă din plin acest lucru.Numeroși cooperatori au subliniat contribuția și sprijinul dat de stat în obținerea succeselor înscrise pe linia dezvoltării averii obștești și a ridicării nivelului de viată a țăranilor și au precizat că este normal ca cel ce beneficiază de veniturile realizate să și plătească impozitul cuvenit. „în comuna noastră există oameni harnici, care muncesc și obțin venituri mari — a spus cooperatorul Gheorghe Malița. Numai în ultimii ani s-au construit peste 970 de case noi. Avem multe școli în care învață cei 1 600 de copii, brutării, baie populară, cinematografe și cîte altele, care duc la ridicarea nivelului nostru de trai. Pămîntul nostru este lucrat cu ajutorul tractoarelor și mașinilor agricole, puse la dispoziția cooperativei de către stat, primim mari cantități de îngrășăminte agricole tot mai mari. Propun să se studieze mai bine și eventual să se stabilească ratele de plată a impozitului diferențiat în funcție de realizarea surselor de venituri în cooperative, după specificul producției-marfă.Referindu-se la principiile ce stau la baza proiectului noii legi, care așază sarcina financiară pe temelii corecte, diferen- țiind-o de la o unitate la alta, de la un producător agricol la altul, în funcție de veniturile efectiv realizate, cooperatorul loan Vigh a arătat că principiul impunerii individuale aduce și o serie de alte îndreptări în viața țărănimii noastre. „Se va evidenția, în primul rînd, valoarea reală a zilei muncă pe care am obținut-o. evitîndu-se acele scăderi artificiale cu sumele destinate impozitului plătit pînă acum de cooperativă. în cooperativa noastră, valoarea zilei-muncă este mare, de 36 de lei, și în acest caz noi avem tot interesul să realizăm cît mai multe zile-muncă. Țăranii din comuna Diosig sînt cultivatori de plante tehnice, de viță de vie, coacăze negre și de alte culturi intensive, care le aduc mari venituri în fiecare an. Contractînd aceste produse, avem încă un avantaj în plus, prin reducerea de 25 la sută a impozitului. Trebuie, deci, să muncim cît mal cu spor, să obținem venituri cît mai mari atît în cooperativă, cît și pe loturile personale, căci totul este în avantajul nostru.

I. PITICU
. corespondentul „Scînteii*

INVESTIȚIILE
ENERGETICE

(Urmare din pag. I)etapă la tensiunea de 220 kV, precum și liniile de 220 kV Luduș-Baia Mare și Gura Ialomiței-Basarabi.în anul viitor vor începe, totodată, lucrările de construcție a noi obiective e- nergetice importante, printre care amintim o centrală termoelectrică avînd o putere în prima etapă de 600 MW, amenajarea hidroenergetică Mărișelu și Tarnița, de pe rîul Someș, care vor avea o putere instalată totală de 265 MW ; totodată, va continua amenajarea hidroenergetică a rîului Argeș, între Curtea de Argeș și Pitești. La aceasta se adaugă începerea lucrărilor de construcție a liniilor de 400 șl 220 kV, care vor asigura evacuarea energiei produse în Sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier.Volumul mare de lucrări ce urmează a fi executate în anul ce vine și în anii următori a făcut necesară luarea unui ansamblu de măsuri cu privire la asigurarea documentațiilor necesare (e- laborare, avizare șl aprobare) și a echipamentelor respective. La sfîrșitul lunii noiembrie erau terminate peste 90 la sută dintre proiectele de execuție a lucrărilor prevăzute în anul 1969, urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii decembrie să fie terminat peste 95 la sută din volumul acestor proiecte. Sînt contractate, și parțial vor fi livrate pînă la 31 decembrie, echipamentele necesare lucrărilor din anul viitor, provenind atît din importuri complexe cît și din producția internă.După cum s-a confirmat în practică. desfășurarea ritmică a lucrărilor de investiții și punerea în funcțiune a obiectivelor la datele planificate sînt nemijlocit legate de asigurarea la termenele prevăzute a echipamentului tehnologic și a a- paratajului necesar. Este de relevat că în actualul cincinal a crescut contribuția u- zinelor noastre constructoare de mașini la realizarea investițiilor din ramura e- nergiei electrice. Ca un fapt deosebit se cuvine amintit că din acest an a început să ni se livreze din producția internă grupuri energetice de 50 MW care înainte se importau. Incontestabil, pentru realizarea la timp și de calitate a comenzilor pentru șantierele energetice, atît organele de resort ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, cît și uzinele furnizoare au depus eforturi susținute. Sînt însă de menționat unele greutăți pe care șantierele noastre le

mai întîmpină în obținerea panourilor de automatizare și a unor aparataje ce trebuiau livrate de industria e- lectrotehnică, precum și a unor echipamente termome- canice și hidroenergetice. Sîntem încredințați că, prin măsurile ce vor fi luate, a- semenea greutăți vor fi înlăturate în anul care vine.Firește, complexitatea și volumul lucrărilor de construcții și montaje aferenta investițiilor în ramura energiei electrice impun ridicarea in continuare a nivelului tehnic al proiectării și execuției obiectivelor energetice. Măsurile luate și acțiunile întreprinse, în special în ultimii ani, au permis realizări valoroase, dintre care unele au fost amintite. Rezultatele și experiența dobîndite în aceste domenii se cer însă extinse șl consolidate. A devenit oportun să fie adoptate soluții șl procedee noi, care să permită micșorarea consumului de materiale deficitare — lemn și oțel — și a necesarului de materiale din import.In lumina sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat. Ministerul Energiei Electrice urmărește ca la construcția obiectivelor e- nergetice să fie folosite soluții care să ducă la ocuparea unor suprafețe cît mal mici de teren agricol și la defrișări minime de păduri. Eforturile în acest domeniu trebuie să fie intensificate în perioada ce urmează, deoarece în unele cazuri o analiză mai temeinică a demonstrat că suprafețele solicitate au putut fl micșorate. Subliniem. în a- celași timp, necesitatea ca atît Consiliul Superior al A- griculturii, cît și Ministerul Economiei Forestiere să stabilească o cale mai scurtă pentru obținerea avizelor necesare executării instalațiilor energetice, deoarece după metodologia actuală obținerea avizelor durează mult timp.Fructiflcînd și dezvoltînd experiența acumulată pînă în prezent, colectivele organizațiilor de construcții-mon- taj, întreprinderile beneficiare, cadrele de proiectanți și specialiști din Ministerul Energiei Electrice sînt hotă- rîte să-și îndeplinească cu răspundere sarcinile ce rezultă din programul de dezvoltare a energeticii românești, să asigure intrarea în funcțiune la termenele prevăzute, și chiar mai devreme, a noilor obiective și capacități, adueîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei adoptat de Congresul al IX-lea al partidului.
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(Urmare din pag. I)

este plin-ochi cu hîrburi șl ruine, cu rămășițe ale mai 
multor civilizații. A ars in 
1821, în 1877, în 1918, în 
secolul XVIII, în secolul 
XVII — și, încolo, cine a 
mai numărat! 7

Bătută de viscole teribile, 
bătută de arșițe nemiloase, 
arsă de pîrjolul războaie
lor, căzînd mereu în para
gină și în uitare, și ridi- 
cîndu-se mereu din cenușa 
ei — Medgidia a continuat 
să se afirme pînă astăzi ca 
un loc și un oraș cu cîteva 
secole grele în spinare, 
oraș sortit marilor aglome
rări omenești, un loc cu o 
mare sete de viață, un loc 
cu o mare putere de a se 
ridica. In 1872 Medgidia 
numără douăzeci de mii de 
locuitori; în 1876 — Med
gidia are numai șapte mii 
de locuitori; în 1899 — a 
rămas cu trei mii trei sute 
—■ pentru ca din nou să 
crească la zeci de mii .— și tot astfel în secolele din 
urmă, de-a lungul cîtorva 
sute de ani. Medgidia a 
pierdut și a cîștigat și iar 
a ajuns la nimic și iar s-a 
ridicat.

Ce a avut atîta omenire 
eu acest loc. modest, oare
care, chiar vitreg 7 Ce a- 
tracție uriașă, ce putere 
teribilă are în el acest pă- 
mînt 7 ! Ce pămînturi ale 
făgăduinței au sperat oa
menii să cucerească de pe 
aceste dealuri pleșuve, spi
ne, haine; ce arcă a lui 
Noe, ce caravane legendare 
li s-au năzărit trase aici, 
între dealuri și rîpi, aștep- 
tîndu-i 7 ! Ce munți uriași, 
salvatori a sperat lumea și 
s-a înverșunat să-i urce în acest loc ? ! Pentru că Med
gidia urcă totuși de multe 
sute de ani un munte al ei. 
Un șir lung de generații 
și de civilizații au rămas 
îngropate sub acest rug și 
sub acest munte — . dar 
Medgidia urcă și astăzi un 
munte al ei — Medgidia 
s-a năzărit mereu ca o ce
tate, ca un munte vrăjit, 

chemînd, strîngînd în jurul 
lui valuri de omenire.

Seminții de mocani, cio
bani din Transilvania au 
venit în repetate valuri, să 
cucerească vînturile și ar
șițele Dobrogei — și pînă la urmă să îngrașe stratu
rile de cenușă umană pe 
imensa vatră care este 
Medgidia — Dobrogea în
treagă — dar și să păstreze 
vie torța zbuciumată a 
umanității românești pe 
pieptul acestui podiș aspru.

In al doilea război cu 
Roma — Decebal si-a cău
tat sprijinul și și-a încer
cat puterea în Dobrogea. 
Și de atunci încoace — 
dacii lui cu sarici și cu, 
fluiere, cu turme și her
ghelii, au urcat dealurile 
de la Medgidia și și-au a- 
prins aici focurile și nă
dejdile lor.

Nesfîrșite valuri de cio
bani — valuri ale transhu
mantei și ale exodurilor — 
ne pot face astăzi semne 
cu mina, ne pot striga din 
straturile adinei de cenușă 
de la temeliile orașului de 
astăzi. In sîngele electric, 
în trupul de oțel și beton al 
Medgidiei de astăzi, în sîn
gele și prin nervii tuturor 
oamenilor care înalță a- 
cest oraș al ritmurilor so
cialiste — circulă fulgerînd 
mari transhumante, cioba
ni cu turmele, cu munții și văile lor, cu izvoarele și pădurile și rîurile lor, 
cu nopțile lor uriașe, cu 
focurile lor uriașe, cu cerul 
lor înstelat, cu cîntecele și 
cu spațiile lor necuprinse, 
cu mintea lor ageră, cu se
tea lor de împlinire.

Pentru prima dată în 
istoria ei uriașă și a- 
tît de anonimă — 

Medgidia urcă astăzi pînă 
la capăt niște munți ai des
tinului ei — niște culmi 
ale civilizației. Și dacă 
Medgidia nu a avut ziduri 
de cetăți, temelii de piatră 
— această Medgidie vitea
ză, fără apărare în calea 
furtunilor, renăscînd me
reu, implacabilă — se păs

trează vie, tînără și astăzi în tenacitatea, în înverșu
narea și dirzenia și pasiu
nea cu care își adună as
tăzi oamenii și urcă bărbă- 
tește,. stăruitoare , acel 
munte al civilizației — în 
pas energic cu țara înnoită. 
Medgidia este un loc care 
își alege oamenii, atrăgînd 
spre ea vocații și talente 
reale, oameni dornici să 
facă lucruri mari — oa
meni care se simt chemați, 
doresc și cred că pot crea 
un oraș întreg. Medgidia : 
numele însuși sună ca o 
sabie despicînd vîntul, ca 
și cum ai vrea să îndoi în 
dinți o lance de oțel, lama

sabiei; sau ca și cum ai 
vrea să spargi în dinți, ca 
pe o nucă, o piatră șlefuită. 
Și iată că Medgidia sfă- 
rîmă astăzi munți de pia
tră și îi preface în ciment; și modelează cu degetele ei 
iscusite oțelul, transformîn- 
du-l în piese de mare pre
cizie, în mașini de înaltă 
tehnicitate.

Să mai privim odată o- 
rașul — un oraș care mai trebuie privit odată... Puține orașe oferă asemenea 
priveliști. Șoseaua Cons
tanta — Cernavodă face în 
dreptul Medgidiei o buclă 
adîncă, o întoarcere de cîți- 
va kilometri. Noaptea, în 
orice direcție ai merge, îți 
răsare în față orașul, acolo 
în înălțimile lui, pe acei 
munți ai lui, cu cetățile lui, 
cu îngrămădirea de 
blocuri, cu fabrica de ciment luminată, cu puzderia de lumini și condensări 
de constelații, cu acel uriaș 
diamant strălucind din mii 

de fațete și care este spitalul nou al Medgidiei. Pri
vești mult orașul suspen
dat acolo, pe culmi și re
vărsat mult peste împreju
rimi și avînd parcă marea 
la poalele lui, oglindindu-se 
intr-o mare liniștită — ca
re nu e decît valea Cara 
Su. Apoi tabloul vrăjit — 
dispare, ai avut impresia 
că a dispărut în urmă, și 
te încăpățînezi să te uiți 
în urmă, să-l mai zărești, 
să-l mai poți privi. Si toc
mai cînd te cuprinde pă
rerea de rău că nu-l mai 
poți privi încă o dată — 
fantastica Medgidia îți ră
sare în toată splendoarea 

din față, scăldînd oameni și mașini în pîlpîirile și re
flexele ei învăluite în a- 
bur ușor, ca o flacără. Și 
te bucuri că orașul mai 
poate fi privit odată — și 
îți spui „să mai vedem o 
dată orașul". Orașul — a- 
glomerare uriașă de lu
mini, ca un uriaș panair liniștit ; orașul învăluit in a- 
bur și legendă.

Pămîntul care a cunoscut 
zădărnicia și umilința celei 
mai mari îngrămădiri de 
bordeie și cetăți din chir
pici, din lut — Medgidia — 
dă astăzi țării cimenturile 
cele mai bune, betonul cel 
mai trainic. Aceasta este 
răsplata generoasă a isto
riei : acesta este muntele 
pe care îl urcă Medgidia. 
Este legea fiecărui oraș am
bițios să se înconjoare de 
cîteva focuri veșnice — și 
Medgidia știe să-și păstre
ze aceste focuri veșnice. In 
fiecare 24 de ore, în cele 
șapte linii tehnologice ale 

fabricii de ciment intră 
aproximativ cinci mii de tone de calcar: fabrica 
produce anual 1,2 milioane 
tone de ciment. Pe un șan
tier nou, un colectiv de 
1 200 de muncitori și tehnicieni construiesc încă două linii tehnologice de mare capacitate. Tot la a- ceastă fabrică de ciment 
lucrează o linie de tuburi 
de azbociment și se mai 
construiește o linie de tu
buri de azbociment pentru 
irigații și plăci pentru a- 
coperișuri de construcții.

La întreprinderea meta
lurgică pentru utilaje lu
crează 2 200 muncitori, teh

nicieni și ingineri și opt sute de elevi ai școlii profesio
nale. De la începuturi (1951) 
pînă astăzi, producția anu
ală a crescut de peste zece 
ori. O bună parte din ci
mentul Medgidiei se vinde 
peste hotare, iar utilajele 
produse de I.M.U.M. au 
fost apreciate la diferite 
expoziții internaționale. O- 
rășelul de odinioară iese 
astăzi îndrăzneț și compe
tent și ambițios în com
petiții mondiale cu produ
sele muncii lui.

De la șase mii de locui
tori în 1944, Medgidia a 
ajuns la 37 000 de locuitori. Zece mii sînt muncitori ca
lificați, tehnicieni, ingi
neri ; zece mii de oameni 
din populația orașului 
învață, studiază, se ca
lifică. O școală profesio
nală la I.M.U.M., șapte 
școli de cultură generală, 
două licee cuprinzînd — 
la cursurile de zi — o mie 

două sute de elevi. La fel 
cu spitalul, școlile, liceele 
sînt construcții moderne, 
suple, înaripate, ele însele 
un elogiu culturii și tem
plelor vrednice ale educa
ției și științei. Trebuie a- 
mintit că la începutul vea
cului construcția unui local 
de școală la Medgidia a 
durat paisprezece ani — 
pentru ca, după termina
rea clădirii, să fie trans
formată în cazarmă ! Prin 
edificiile închinate școlii, 
culturii, Medgidia răzbună 
astăzi și această umilință 
care a apăsat-o în trecut.

Pînă în 1968 Medgidia a 
construit 2 400 de aparta

mente și 1150 de case pro
prietate personală. In 1951 
ardea un singur bec (la ga
ră) ; orașul se lumina cu 
lămpi, cu petrol. Astăzi pe 
deasupra Medgidiei lumi
nează un roi de vreo cinci 
mii de lumini. Vechea fai
mă a Medgidiei — măgăru
șii cu sacaua — a dispărut. 
Apa orașului vine prin con
ducte din puțurile de la 
Basarabi; puțuri adinei, 
la opt sute de metri — iz
voare uriașe au fost des
coperite prin foraje în 
Medgidia: apa urcă pe 
culmi, la etajele blocurilor, 
împinsă de hidrofoare pu
ternice. Tot ce s-a cons
truit — mai ales în ulti
mii ani — blocuri de lo
cuințe, întreprinderi, edi
ficii sociale — totul este 
construit cu artă, cu ima
ginație, în stiluri vii, mo
derne, atrăgătoare, dînd o- 
rașului eleganță, tinerețe, 
frumusețe, demnitate.

/ntre Medgidia și va
lea Cara Su există o 
legătură de destin. 

Medgidia a și purtat multă 
vreme numele Cara Su. A- 
ceastă așezare — Cara Su, 
Medgidia — care secole 
de-a rîndul a fost măci
nată de malaria mlaștini
lor Cara Su, așa cum se 
macină astăzi piatra în 
cuptoarele fabricii de ci
ment — această Medgidie 
va transforma acum toată 
valea Cara Su într-o gră
dină de piersici și podgo
rii. Grădinile Medgidiei au 
produs în această vară 
cinci mii de tone de pier
sici. Iar podgoriile — inspi
rate de Murfatlar și stră- duindu-se să întreacă 
Murfatlarul — au produs 
în toamna aceasta șaispre
zece mii de tone de stru
guri.

Canalul Cara Su, care va 
alimenta întregul sistem de 
irigații pe jumătatea sudică 
a Dobrogei, trece prin ora
șul Medgidia. Un pod care 
leagă cele două părți ale 
orașului a fost construit; 
al doilea pod — chiar în 
dreptul gării — a intrat 
în construcție; al treilea 
pod va fi și el construit. 
Si de unde mlaștinile lăsa
te de Cara Su au constituit 
prin teribilul flagel al ma
lariei una din marile ne
norociri ale Medgidiei — 
canalul Cara Su va deveni 
acum sufletul de răcoare, 
respirația curată, jocul și 
îneîntarea și sălciile plîn- 
gătoare și întrecerile de 
înot și canotaj, faleza cu 
trandafiri, cheiul cu vapo
rașe — farmecul Medgidiei.

Pe locul panairului (bîl- 
ciului) de altă dată, Med
gidia modernă a înălțat în
treprinderea de utilaje și un șir întreg de întreprin
deri ale industriei locale ; 
pe locul „pehlivăniilor" — 
lupta ingenioasă, efortul 
spiritului cu metalul incan
descent, cu mașinile de 
înaltă tehnicitate. Pe locul 
pietrei crăpînd de arșiță — 
plantații de podgorii, livezi, 

arbori miraculoși, fructe. 
Medgidia de astăzi așează 
treptat pe fiecare loc ars 
de foc, de suferință, pe fie
care rană săpată de vitrega 
istorie, o floare uriașă, un 
edificiu modern, luminos, o 
corolă de lumini; pe locul 
mlaștinilor — parcuri, gră
dini, păduri; pe cenușa ve
chilor așezări — temelii noi, 
spații verzi, trandafiri.

Astfel urcă Medgidia acel munte al istoriei și al civilizației ei. Medgidia este acum mai mult un oraș nou. Unii dintre locuitorii 
săi își amintesc de mlaștini 
și de friguri; alții își a- 
mintesc de măgărușul cu 
sacaua cu apă, de haitele 
de lupi care urlau în ju
rul primelor barăci, cînd 
începeau construcția „Ci
mentului Păcii" ; alții vor
besc de primele șarje de 
metal la I.M.U.M., de pri
mele șarje de ciment. Unii 
au potolit noroaiele, alții 
mlaștinile, alții au stins 
malaria, alții au adus apa 
din adîncimi și au ținut fo
cul veșnic în cuptoarele de 
la Cimentul și de la 
I.M.U.M. O muncă și o 
luptă în trei schimburi — și schimbînd un rînd de 
unelte cu altul; din fabri
că, din uzină — pe șantie
rele patriotice ale construc
ției orașului; de pe șantie
rele obiectivelor industri
ale — pe șantierele de 
muncă patriotică pentru 
construcția și înnobilarea 
orașului lor; de pe șantie
re, din fabrici — la școală, 
la studiu, la desăvîrșirea 
calificării; de la școală — pe șantiere...

Medgidia este o zonă u- 
mană în care oamenii se 
pot pregăti, se pot cali
fica, pot învăța, își pot găsi și posibilități și un gene
ros cîmp de realizare și de 
afirmare a talentelor și a 
capacității lor. Tînăr si pu
ternic centru industrial și 
urban — Medgidia se află 
în plină dezvoltare armo
nioasă. Se spune că Med
gidia se află așezată pe un 

loc vitreg, în mijlocul unei 
naturi vitrege. Medgidia a 
reușit — prin forțele re
voluției socialiste — să în
vingă această vitregie a na
turii și să-și creeze mari 
surse de energii și bogății 
tocmai din natura ei vi
tregă. Priveliștile dezolan
te ale dealurilor sterpe și ale bălților mustind de mi
asme și țînțari le-a învins 
revărsînd peste ele uriașe 
volume de muncă, planta
ții, grădini, podgorii, lanuri 
de grîu și porumb; sistemul de irigații, canalul Ca
ra Su va îmblînzi, va în
viora și va îndulci mult 
peisajul și clima. Aici stă 
biruința Medgidiei — mun
tele vrăjit pe care îl urcă.

Gara aceea ca o nălucă 
din urmă va dispărea, 
linia ferată se va muta la 
(sud, eliberînd orașul, lă- sînd spațiu larg canalului, 
grădinilor. Vrednicii și en
tuziaștii edili și conducă
tori și constructori ai Med
gidiei de astăzi și-au des
tăinuit într-o clipă inspirată intenția de a umple 
Medgidia cu trandafiri. 
Trandafiri mulți, tufe înal
te, în șiruri nesfîrșite, în toate culorile... Nici nu s-ar 
putea un mai înflăcărat o- 
magiu pentru trecutul u- 
riaș, aspru al acestui oraș
— și pentru prezentul, pen
tru viitorul creator al aces
tui oraș care știe să urce 
acel munte al năzuințelor, 
al împlinirii umane, al 
demnității.

Aș sugera ca pe acele 
șapte coline din jurul Med
gidiei, pe care vechii sciți 
aprindeau focuri de veghe
— focuri care au ars mul
te secole de veghe — edilii 
de astăzi ai Medgidiei mo
derne să aprindă șapte 
înalte torțe veșnice. Ar fi, 
poate, cel mat adevărat și mai pe măsură monument 
la care Medgidia are drep
tul : cadrul ei istoric — 
primele semne, primele lu
mini, care înfruntînd bez
na și furtuna au vestit lu
minile orașului de astăzi.»
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CU CE
SE SOLDEAZĂ

SPECTORULUI
ȘCOALĂ ?

După cum se știe, noua legislație școlară atribuie o atenție deosebită orientării activității de îndrumare, control și sprijin a procesului lnstructiv-educativ, a muncii corpului profesoral și personalului de conducere din fiecare unitate școlară. Crearea inspectoratelor școlare județene se încadrează în ansamblul preocupărilor și măsurilor preconizate de conducerea partidului nostru în scopul perfecționării continue a formelor și metodelor de organizare și conducere a activității economice și sociale din țara noastră. Ele au menirea să participe direct la îndeplinirea cu succes a importantelor sarcini atribuite școlii prin Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. Noua împărțire ad- ministrativ-teritorială, măsurile pentru perfecționarea stilului și metodelor inspecției au creat premisele favorabile pentru o îmbunătățire calitativă a activității inspectorilor școlari, în sensul sporirii operativității și întăririi competenței și răspunderii în îndrumarea și o- rientarea procesului instructiv- educativ, al participării creatoare, chibzuite la întreaga activitate colectivă de concepție pe care o desfășoară membrii corpului profesoral și forurile de conducere școlare. Faptul că dispun de inspectori de specialitate pentru toate disciplinele din planul de învă- țămînt al școlii de cultură generală, de inspectori pentru învățămîntul profesional și tehnic și liceele de specialitate de Inspectori pentru problemele de organizare și personal, conferă inspectoratelor o reală competentă și mobilitate, pentru o îndrumare mai rodnică, mai direct legată de aspectele concrete ale vieții școlare.Experiența unor inspectori școlari, a unor inspectorate județene demonstrează succese certe în cunoașterea mai directă, mai aprofundată a realităților concrete din școli, în o- rientarea inspecției spre problemele de fond ale procesului instructiv-e- ducativ, în îndrumarea selectivă — în funcție de cerințele mai urgente sau mai de perspectivă — a fiecărei școli și fiecărui cadru didactic în parte. în inspecția școlară persistă însă și unele defecțiuni care, tocmai pentru că se referă la un domeniu atît de important ca pregătirea și educarea elevilor trebuie să fie soluționate cît mai grabnic.Poate din dorința, uneori bine intenționată, de a vedea cît mai multe școli, de a sta de vorbă cu cît mai numeroși profesori, inspectorul trece adeseori doar în „fugă" prin școală, în „vizite" protocolare, se interesează superficial de activitatea membrilor corpului profesoral, se limitează la răsfoirea rapoartelor și documentelor școlare. „Uneori, prezența inspectorului are drept o- biectiv nu probleme de fond, de conținut ale procesului instructiv-e- ducativ, cum ar fi firesc — relatează prof. Titu Bogdan, inspector general la Inspectoratul școlar județean Alba — ci mai ales rezolvarea unor reclamații, anchete pe tema a- baterilor de la disciplină, comunicarea de sancționări. Este evident că în asemenea cazuri nu se poate vorbi despre eficacitate, de un folos direct al inspecției pentru perfecționarea conținutului vieții școlare". Pe de altă parte, compartimentarea prea rigidă a corpului de inspectori în cadrul inspectoratului a făcut ca. pe alocuri, să se ivească pericolul neglijării unor aspecte importante ale procesului instructiv-educativ. cum ar fi de exemplu munca educativă, activitatea desfășurată de cadrele didactice cu elevii în afara clasei (care nu intră direct în obiectivul inspecției de specialitate, cu atît mai puțin în atribuțiile inspectorului în probleme de organizare). Inspectoratul școlar al municipiului București, bunăoară, a încercat să rezolve a- ceastă problemă, recomandînd inspectorilor de specialitate să asigure concomitent cu controlul și îndrumarea profesorilor în specialitatea respectivă și activitatea lor ca diriginți, comandanți de pionieri etc. Pot exista desigur și alte soluții.„Pe alocuri, prezența inspectorului în școală determină o anume stare de încordare — consideră prof. Teodor Novac, inspector școlar șef pentru sectorul 6 al municipiului București — pentru că unii dintre ei nu știu întotdeauna să creeze un climat favorabil de conlucrare cu cadrele didactice, să se apropie cu tact de învățători și profesori ; nu se consultă cu ei, nu-i privesc ca pe niște colegi 'și-i tratează cu superioritate. Este evident că prin misiunea importantă pe care o are de

anchetă 
pedagogică

îndeplinit inspectorul trebuie să fie din punctul de vedere al competenței cu un pas înaintea cadrelor didactice din școală, să posede o pregătire științifică și pedagogică remarcabilă — premise ale sprijinului eficient, experienței fructuoase pe care este chemat s-o ofere celor pe care-i asistă la lecții și în celelalte acțiuni cu elevii" Cu alte cuvinte, autoritatea și prestigiul său să se întemeieze pe competență, pricepere și pe dorința de a conlucra rodnic cu colegii profesori din școală. Ceea ce, bineînțeles, nu exclude ci face cu atît mai necesară exigența în analiza activității școlare, severitatea și intransigența față de cei incompetenți, de cei care nu-și îndeplinesc cu răspunderea cuvenită îndatoririle profesorale, luarea, acolo unde este cazul, chiar a unor măsuri de sancționare în această ordine de idei, se impune atenției forurilor superioare de învățămînt problema unei cît mai exigente selecționări a inspectorilor, preocuparea constantă pentru perfecționarea pregătirii lor științifice și de specialitate, pentru a le asigura priceperea necesară cuprinderii și îndeplinirii rodnice a atribuțiilor, stabilirii unor raporturi cît mai firești, principiale și colegiale cu membrii corpului profesoral.Se afirmă deseori: prezența în școală a unui inspector provoacă o adevărată alertă în rîndul colectivului didactic și al personalului de conducere. „Ce problemă o fi urmărind „ce l-o fi interesînd anume se întreabă profesorul. De unde această psihoză, această optică deformată asupra menirii și semnificației inspecției școlare ? „Cum să nu aștepți și să primești cu strîngere de inimă vizita inspectorului, cînd observațiile și părerile sale — formate de multe ori doar pe baza asistării la o singură oră de curs — sînt de nediscutat — „sfinte", iar „verdictele" sale, ce nu pot fi schimbate prin nici o explicație, prin nici un argument, rămîn ca unic și îndelungat criteriu de apreciere a activității tale la catedră pentru conducerea școlii, colegi și foruri locale de învățămînt" — este părerea ce reiese din scrisoarea trimisă redacției de prof. Z. Horeanga, de la Școala generală Bolotești, județul Vrancea. intitulată sugestiv „Monolog Interior în urma unei inspecții școlare". Tot astfel. într-o altă scrisoare prof. Justinian Sterie, de la Liceul din Cujmir. județul Mehedinți. menționează că. de multe ori, din cele două laturi fundamentale ale inspecției — control și îndrumare — evidentă este doar prima, în consecință, se procedează doar la depistarea, comentarea, notarea lacunelor din activitatea profesorului, fără ca pe baza lor să aibă loc și transmiterea unei experiențe reale. Toate acestea și din cauză că de ceie mai multe ori inspectorul se limitează la metodele așa-zis tradiționale de investigare — asistarea la lecții sau alte activități, discuțiile cu cadrele didactice respective, cercetarea documentelor școlare etc. Dar oare, în perioada actuală, cînd în școală se pune atîta accent pe modernizarea activității, pe utilizarea mijloacelor științifice, se poate face abstracție tocmai în inspecția școlară, în munca de control și îndrumare a procesului lnstructiv-educativ, de metodele de cunoaștere pe care le oferă știința modernă ? Ancheta pedagogică, sondajul, experimentul pedagogic, chestionarele, testele etc, îi vor da posibilități mai obiective de interpretare a aspectelor de conținut ale vieții școlare, a modului de predare a cunoștințelor și implicit vor asigura inspecției calitatea unei activități cu adevărat științifice.în plus, acest ajutor dat u- nei școli, unui profesor, nu trebuie să rămînă un fapt izolat, ci se cuvine să capete o mai largă propagare. Măsurile adoptate într-o școală se referă, de foarte multe ori, la probleme de ordin mai general, care interesează și alte unități de tnvăță- mînt cu profil similar. Pe ce căi s-ar putea transmite această experiență ? Părerile și practicile sînt, în această privință, foarte diferite. Incontestabil însă este faptul că latura de descoperire, stimulare și generalizare a experienței școlare înaintate — implicată pregnant în obiectivul Inspecției, se cuvine mai ferm urmărită și realizată în activitatea curentă a inspectoratelor școlare, ca o cale importantă de perfecționare a procesului instructiv-educativ, de realizare a importantelor cerințe pe care partidul și statul le-au pus în fața școlii și a slujitorilor ei.
Florica D1NULESCU

ADUNAREA GENERALA
A COMPOZITORILOR
ȘI MUZICOLOGILOR

statutNicu-Mihai

Lucrările Adunării generale a compozitorilor și muzicologilor au continuat joi, în sala mică a Palatului Republicii, cu dezbateri în legătură cu Darea de seamă a Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor, Raportul Comisiei de revizie și Proiectul de al Uniunii.Au luat cuvîntul Ștefan lescu, Cornel Cezar, WalterKlepper, Viorel Cosma, Theodor Grigoriu, D. D. Botez, Carmen Pe- tra-Basacopol, Dumitru Bughici, Octav Nemescu, Elly Roman, Romeo Ghircoiașiu, Matei Socor, Doru Popovici, Octavian Lazăi Cosma, Cornel Țăranu, Vasile To- mescu, Liviu Glodeanu, Anatol Vieru, Tiberiu Olah, Victor Giu- leanu, Henry Mălineanu, Lauren- țiu Profeta, Zoltan Aladar și Alfred Hoffman.Relevînd însemnătatea actualei reuniuni a muzicienilor din întreaga țară, vorbitorii s-au referit la complexitatea și vitalitatea fenomenului muzical românesc, cu puternice rădăcini în realitatea

contemporană a patriei, stimulat creator de grija permanentă a partidului, la participarea entuziastă a muzicienilor la viața politică, socială și cultural-artistică a țării noastre. Ei s-au oprit a- supra unor probleme majore ale creației muzicale, subliniind datoria lor de a făuri opere durabile, de mare expresivitate, care să corespundă exigențelor mereu crescute și diversificate ale iubitorilor de muzică, de a strînge tot mai mult legătura fost analizată și au meroase propuneri activitatea secțiilorHalelor și cenaclurilor Compozitorilor, contribuția muzicii la educarea artistică a copiilor, tineretului șl vîrstnicilor, perfecționarea învățămîntului muzical de toate gradele, creșterea rolului muzicologiei și criticii muzicale, propagarea largă a muzicii românești În țară și peste hotare, dezvoltarea continuă a diverselor genuri muzicale, oglindite printr-o

cu aceștia. A fost făcute nu- cu privire la de creație, fi- Uniunii

varietate de stiluri, a căror trăsătură de unire o constituie inspirația din viața poporului, din realitatea României socialiste.Adunarea generală a fost salutată de Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor, Mircea Sîntimbreanu, membru în Biroul Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Valeriu Pop, președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, Ion Popescu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, și Laurențiu Fulga, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor.După încheierea dezbaterilor, s-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi: alegerea Comitetului de conducere al Uniunii și Comisiei de revizie.Lucrările Adunării generale a compozitorilor și muzicologilor continuă. (Agerpres)

Un mare și fidel

exponent
f jt®13al sensibilității

poporului român

culturale
Orchestra simfonică a Radiotele- viziunii, sub conducerea dirijorului Constantin Bugeanu, a prezentat joi seara un concert la care și-a dat concursul cunoscutul violoncelist sovietic Daniil Safran. Artistul oaspete 

a interpretat Concertul nr. 2 de Șostakovici și Concertul de Boccherini. Programul a mai cuprins Suita a Il-a de de Ravel, George Enescu și Bolero
de Joi *stat din seara inTeatrul prezentat țară piesa „Dragostea tra" de Gyurko Laszio. Rolurile principale au fost Interpretate de Erdos Irma. Csorba Andras, Toth Tamas, Lohinszki Lornad. Regia spectacolului a fost semnată de artistul poporului Kovacs Gyorgy. „Dragostea mea; Electra" este cea de-a 4-a premieră a Teatrului de stat din Tg. Mureș în actuala stagiune. (Agerpres)

Tg. Mureș a premieră pe mea Elec-

20 de ani de la
înființarea Teatrului de Stat

„Valea Jiului
Joi după-amiază a avut loc la Pe- 

troșeni o festivitate consacrată a- 
niversării a 20 de ani de la înfiin
țarea Teatrului de Stat „Valea Jiu
lui". Cu acest prilej, tov. Petru Stoi- 
can, directorul teatrului, a subliniat 
că în decursul celor două decenii 
de existență. Teatrul de stat din Pe- 
troșeni a pus în scenă 160 premie
re, cu care a dat peste 6 600 de re
prezentații urmărite de aproape 2 000 000 de spectatori.

In cadrul adunării, tov. Vichente 
Bălan, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Hunedoara, 
a înminat ordine și medalii, confe
rite cu acest prilej de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, unui număr de 16 actori și lucrători ai teatrului.Cu prilejul aniversării, colectivul

t V
ll,OT — Curs de limba rusă (reluarea emi

siunii de Joi).
11.30 — Curs de limba spaniolă (lecția 

a 37-a).
12,00 — închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 — Telex TV.

17,35 — Actualitatea In agricultură.
17.50 — Actualitatea In Industrie.
18,05 — Curs de limba spaniolă — realuarea lecției de dimineață.
18.30 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — 13 decembrie 1918.
19.30 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
19,45 - Ghtd utilitar.
19.50 — Opinia dumneavoastră.
20,00 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice: Imagini din Lon

dra (I)
20.20 — Desene animate.
20.30 — Studioul muzical. O viață în slujba muzicii românești : George

Stephănescu (125 de ani de la nașterea compozitorului).
21,00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic : „French-Cancan” — eu Jean Gabln, Franțols Ar- 

noul, Maria Felix.
22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

cine a

teatrului a fost felicitat călduros de 
tovarășii Ion Lungu, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Nicolae Munteanu, director 
adjunct al direcției teatrelor din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, și de reprezentanți ai altor 
teatre din țari, participant la «- 
ceastă sărbătoare.

A urmat apoi un spectacol de 
gală cu piesa „Croitorii cei mari 
din Valahia" de Al. Popescu, pre
zentat de actorii teatrului din Pe- 
troșeni.

★
In holul teatrului a fost organiza

tă o expoziție care redă aspecte din 
activitatea desfășurată de această 
instituție de cultură de-a lunaul ce
lor 20 de ani de existentă.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI

teatre
o Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (sala Ateneului Român) : Concert 
simfonic — 20 Dirijor Mihai Bre- 
diceanu. Solist Dan Grigore.
© Opera Română Cavaleria rusti
cană ; Palate - 19,30.
o Teatrul de Operetă r Secretul lui 
Marco Polo - 19.30.
o Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) Becket — 19.30 : (sala 
Studio) Topaze - 19.30.
O Teatrul de Comedie Nicnlc — 20. 
o Teatrul .Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd Schitu Măgureanu) Un 
tramvai numit dorință — 20 . (sala 
din str Alex Sahia) Melodie var- 
șoviană - 20.
© Teatrul ,C. !. Nottara»* (sala Ma
seru) Vijelie în crengile de sassa
fras — 19.30 : (sala Studio) Femei
singure — 20.

© Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul Giuleștl : Martorii se su
primă — 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate pîn- 
zele sus — 9,30.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale* 
R.U.R. - 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile Iul Plum-Plum 
— 17 . (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) Ca la Tănase — 19,30 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) 
Mexico-Melody - 19,30.
© Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16 ; 19.30.

9 Becket (ambele serii) : PATRIA —
10 ; 13,30 . 17 ; 20,30,
e Profesioniștii : REPUBLICA - 8 ;
10,15 , 12,30 , 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21.30 
SALA PALATULUI - 17,15 (seria de 
bilete - 2 671) ; 20,15 (seria de bilete
- 2 673) FESTIVAL - 8,30 : 11 ; 13,30 : 
16 : 18,30 . 21.
9 Made in Italy : LUCEAFĂRUL - 
9 ; 11,15 , 13,30 , 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
» Tandrețe : CAPITOL - 9.15 ; 11,30 : 
13.45 , 16 ; 18,30 ; 20,45.
9 Urmărirea cea mare : SALA CINE
MATECA : (bilete la casă) — 10
12.30 ; 16.
9 Columna (ambele serii) : BUCU 
REȘTI - 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20. ME
LODIA - 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 
20,30. MODERN - 9.30 : 13,30 : 17.30 
20,30.
9 Orașul magic : VICTORIA - 9,30
11.30 ; 13,45 , 15,45 ; 18,15 : 20,45.
e Noaptea : CENTRAL - 8,30 : 11
13.30 , 16 . 18 30 . 21.
• Anna Karenina : DACIA — 8,30-
19.30 în continuare.
9 înțeleptul de pe muntele bleste
mat : LUMINA - 8,45—16,30 în con
tinuate ; 18.45 : 20.45 MOȘILOR -
15.30 . 18 , 20.30.
• Un dolar găurit : DOINA - 11.30
13.45 . 16 . 18.15 , 20.30.
9 Prințesa : UNION - 15.30 : 18 : 20.30 
BUZEȘTI - 14 . 16 . 18 , 20.
9 Program pentru copil : DOINA - 
9 . 10.
e Țara de sub aripile pescărușului. 
Florile gerului, In țara incașilor. Dan 
năzdrăvan. Vîrfuri : TIMPURI NOI
- 9—21 în continuare
9 Ziua în care vin peștii : FEROVIAR
- 9 30 16 15 în continuare: 18 45 . 21
EXCEI.SIOR - 8.30 . 10.45 . 13 15.15
17.45 . 20 GLORIA - 9 . 11.15 . 13.30 . 
16; 18 15 . 20.30. TOMIS - 9.30—15.30 
în continuare , 18 . 20.15.
9 Hombre : BUCEGI — 0

17,45 :

LIRA 15,30 ;

uitați :

roman :

LIRA

DRU-

Teatrul Național „I L«. Ca- 
ragiale" anunță că specta 
co’ele cu piesa Enigma O* 
tiliei de sîmbătă 14 decern 
brie și duminică 15 de 
cembrie a.c.. ora 19.30. din 
sala Comedia, se înlocuiesc 
cu piesa Heldelbergul de 
altădată.

înnoirea pe care Ștefan Luchian (1868—1916) a adus-o în pictura noastră și în cea mondială se reflectă, desigur. prin modalitățile sale de expresie. prin tehnica folosită cu atîta măiestrie, rod al unei munci fără preget și al unei gîndiri înalte, dar ea se bazează. în primul rînd. pe valorile spirituale ce le-a servit, pe generozitatea sufletului său. Nu putem să nu repetăm mărturisirea — adevărată profesie de credință și anume că „noi. pictorii, privim ochii, dar lucrăm cu sufletul".Lirismul luchianesc s-a bazat — și acela al lui Mihai Eminescu, Nicolae Grlgorescu. George Enescu, Constantin Brâncuși — pe o adîncă omenie, pe dragostea de oameni, natură, flori, pe tot ce oferea mai măreț și mai emoțional realitatea trăită de dînsul. Acest foc lăuntric, care este lirismul, i-a călăuzit viziunea, armoniile coloristice. arta compoziției. Luchian a pus suflet în tot ce a pictat și de aici provine forța sa de expresie, vibrația neîntrecută a coloritului său. măiestria artei sale.Acela pe care pictorul și criticul N. N. Tonitza — și nu numai el — l-a socotit „cel mai rafinat colorist din neamul nostru" și „unul dintre marii simfoniști ai culorii din Europa" a fost un om de adîncă omenie si în funcție de această omenie a devenit marele artist cu sclipiri geniale pe care îl știm. Tot ce a adus nou in artă se datorește faptului că el și-a susținut mereu căutările, experimentele. realizările pe valori sufletești. pe o spiritualitate. în care s-au contopit diferite inspirații și influențe, provenind din cultura poporului său și din cea universală, în confluența creației sale intră, conștient și subconștient, dragostea pentru culoare șl decorativitate a poporului nostru, conjugată cu învățămintele căpătate de la iubitul său maestru spiritual Nicolae Grigorescu și cu cîștiguriie picturii mondiale. în special ale impresionismului și post- impresionismului. El însuși a recunoscut că tot ce a învățat se datorește lui Grigorescu și contactului cu muzeele lumii.Ce! mai tragic portret din pictura noastră și cu nimic inferior zguduitoarelor portrete și autoportrete ale lui Van Gogh este însuși autoportretul Un zugrav, creat în iarna 1906— 1907. Chinuit de boală și de greutăți materiale, amenințat de moarte. Luchian se înfățișează în acest autoportret într-o eroică atitudine, gîn-

sacuca

CONSACRATE
CENTENARULUI PICTORULUI

ȘTEFAN LUCHIAN

Adunare festivă

dindu-se patetic dacă va mai putea crea, dacă boala și moartea îi vor îngădui să lucreze mai departe. Asistăm, în acest autoportret, parcă la un. dialog al omului cu destinul, la un dialog între aspirațiile artistului șl mina, voit mărită și adusă la piept, ținînd strîns penelul. Se vede hotărîrea artistului de a înfrunta destinul, de a crea mai departe în pofida opreliștilor și suferinții. Nu știm cite portrete din arta universală au mai mult eroism spiritual, calități mai nobile, amintind pe eroii tragediei antice, ai muceniciei pentru cauze înalte, precum și înseși virtuțile poporului său, dîrzenia îmbinată cu duioșie și dor. cu blîndete și măreție.Pe oamenii din popor, de la Meșterul lăcătuș șl Safta florăreasa șl de la Moș Nicolae Cobzarul și la mama din Lăutul, el i-a înfățișat cu suferințele, aspirațiile, meditațiile lor asupra propriei condiții umane, înnobilînd Giocondă mare, cu rative, ca— mama ____lăutarul pus să veselească pe alții, este înfățișat meditînd asupra propriei lui soarte : sărac, bătrîn, vlăguit. Ce ironie în acest portret al unui om care, suferind, trebuie să aducă altora voioșie 1 în Cheful a satirizat pe profitorii muncii țăranilor.Artist adevărat, el a participat la viața socială, a fost de partea celor nedreptățiți și în suferință. Lui Luchian i se datorește cel mai zguduitor și semnificativ portret colectiv sau de grup din pictura trecutului, anume compoziția La împărțitul porumbului, unde el înfățișează starea de spirit a unei întregi categorii sociale — țărănimea muncitoare. Mulțimea de bărbați și femei, unele cu copii în brațe, de bătrîni si tineri, ce merg, la sfîrsitul iernii, să ceară porumb de la stăpînire, nemaiavînd ce mînca— este o puternică oglindire a situației celor exploatați odinioară. Pictată in 1905 și expusă în 1906 la ..Tinerimea Artistică", de unde a cumpărat-o pentru muzeul său Anastasie Simu, compoziția La împărțitul porumbului prevestea prin figurile și atitudinile personajelor, în care mocnea revolta, răscoalele de la 1907. Prin această solidaritate cu masele exploatate, Luchian și-a dovedit în mod culminant umanismul, generozitatea. dragostea pentru cei nedreptățiți.Și cu ce măiestrie a pictat el marșul înfometaților I Mulțimile alcătuiesc parcă un zid sau o pădure în mișcare — toți pentru unul, unul pentru toți. Și ce diferențiată sau individualizată este portretizarea celor din mulțime, fără ca artistul să treacă turalism totul este culorile ____mesaj. Nou ca tematică și semnificație, acest portret colectiv este, totodată. o capodoperă coloristică. în care totul este susținut de sentiment 'și gîndire generoasă.în peisaje. Luchian a adus simtă- i mîntul poetic a! naturii, continuînd. cu mijloace mai rafinate, vechea comuniune cu natura, caracteristică pentru cultura poporului care a cieat Miorița și alte balade sau cîntece, în care omul se înfrățește cu codrul. Luchian îndrăgea natura, cîntîndu-i frumusețile cu armonii unice. Mat ales pastelurile de la Brebu (1908) șl uleiurile de la Moinești (1909) sînt capodopere. în care simți specificul așezărilor noastre, finețea frunzișului, albul pereților de case bătrîneștl. vibrațiile luminii, climatul zilelor de vară, armoniile dealurilor noastre unduioase, fără nimic monstruos sau dezordonat. Comentind peisajistica lui Luchian în monografia sa, Jacques Lassaigne a observat, pe drept cuvînt, că el a izbutit să „exprima esența însăși a peisajului românesc, în această lumină cînd strălucitoare, cînd înnăbușită. culorile caDătă o densitate cînd sclipitoare, cînd surdă, dar constantă în această dublă fixitate".în interioare. în naturile statice si mai ales în tablourile cu flori. Luchian a adus de asemenea adîncirl și înnoiri. Dragostea lui pentru flori— gălbenele, tufănele. garoafe, trandafiri. albăstrele, maci, anemone — ilustrează specificitatea lirismului său, legăturile cu simțămintele poporului. Asemeni poeților din popor, autorii anonimi ai baladelor și cîn- tecelor. care invocau odinioară frunza verde, floarea, arborele și codrul, spunîndu-le păsurile și revoltele, nădejdile și dorurile, duiosul Luchian sensibilizează la culme frumusețea florilor, spiritualizîndu-le.Este român nu numai prin temele sale, atît de variate si reprezentative, ci mai ales prin modul de exDrimare. prin orizontul său soiritual. Stimulat de predilecția artei universale din vremea sa nentru culoare si lumină, pentru tratările mai sintetice si cu caracter decorativ. Luchian a adîncit totodată vechile modalități de exprimare ale plasticii si arhitecturii noastre.în armoniile sale, reapar tonalitățile puternice, de intensitate egală ale coloritului din scoarțele, costumele populare și ceramica noastră, liniile blînde ale arhitecturii, sclipirile smalțului de De ulcioare. în care el așeza florile. înconjurînd și baza vaselor cu flori căzute spre a nu fi goală oartea inferioară a tabloului.Ștefan Luchian își are o prezentă din ce în ce mai vie în cultura si arta noastră, rămînînd ca un geniu pilduitor asemeni lui Eminescu. Gri- gorescu. Enescu. Brâncuși. ilustrînd cele mai înalte virtuți ale poporului nostru și. totodată, fiind o valoare de răsunet universal.

chipul florăresei — acea din popor — tratată în conturări geometric-dec1” » și personajele din Lăut»,, și copilul. Moș Nicolî.e.1

la detalii inutile, la un na- constatativ. Dimpotrivă, dramatic, ridicat la simbol, căpătîndu-și un sublim

I

Ateneul Român a găzduit joi după-amiază adunarea festivă consacrată centenarului nașterii pictorului Ștefan Luchian.Ședința a fost deschisă de Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a spus printre altele : O- pera lui Luchian, reprezintă o treaptă mai înaltă pentru, statornicirea unei depline armonii între mijloacele de expresie contemporane și filonul tradițional de artă românească. Mai mult decît înaintașii săi, Luchian a făcut dovada că nu există o incompatibilitate între modernitate și tradiție și că. totdeauna, capacitatea de emoționare a operei de artă sporește prin îngemănarea celor două izvoare de inspirație.în cuvîntul său. pictorul Brăduț Covaliu. președintele Uniunii artiștilor plastici, a spus : Intrat în legendă, prin împletirea unei vieți zbuciumate cu pasiunea pentru artă care și-a fixat amprenta in opera sa, artistul ni se înfățișează și astăzi învăluit în aureola în care si-a încheiat viața și opera. Eliberînd de prejudecăți generația sa si cele

ce î-au urmat, el fixează definitiv temelia artei moderne românești.în incheiere. președintele U.A.P. s-a referit la prețuirea de care creația lui Luchian se bucură în anii socialismului, la activitatea desfășurată pentru valorificarea operei sale.A luat apoi cuvîntul criticul și istoricul de artă Jacques Lassaigne, președintele Asociației Internaționale a criticilor de artă, autor al u- nei ample monografii despre Luchian. Mulțumind pentru prilejul ce 1 s-a oferit rul Luchian. nai mărturia are pentrugeneral, și îndeosebi pentru opera Iul Luchian. vorbitorul a arătat că încă de la primele sale România a fost frapat personalitate a artistuluiAu mai luat cuvîntulmarnescu. Ion Frunzetti. Vasile Drăguț. Theodor Enescu.După ședința festivă concert și un recital de glal.

ca invitat la centena- de a-și aduce perso- admîrației pe care o arta românească. în
vizite în de marea român.Petru Co

« 4
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘT1 — î 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA - 9—15.45 j 
în continuare , 18 ; 20,15.
9 Duelul lung : UNIREA — 15 ;
20.30.
• Veșnicul tnttrzlat:
20.
• umbra strămoșilor
- 18.
• Căderea Imperiului
MUL SĂRII - 15,30 ; 19.
9 Tarzan, omul-maimuță șl Fiul Iul 
Tarzan : FERENTARI - 15,30 ; 19.
• Totul pentru rîs : COTROCENI —
15.30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : COTROCENI 
- 18.
• judoka, agent secret: FLAMURA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
FLOREASCA - 9; 11,15 ; 13,45 ; 16: 
18,15 . 20,30. AURORA - 9 : 11,15 :
13.30 . 15,45 : 18 ; 20.30.
• Fete în uniformă : VOLGA — 9—
13.30 in continuare ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
MIORIȚA - 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30.
• Superautomatul I VIITORUL —
15.30 : 20.30.
9 Omul care l-a ucis pe Liberty Wa- 
lance : VIITORUL - 18.
9 Samuraiul : POPULAR — 15,30 ;
20.30 ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
- 15,15 17,45.
• Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 20.
9 Romanță pentru trompetă : POPU
LAR - 18.
9 Fiul lui Tarzan : MUNCA - 16 ; 20.
9 A fost odată un moș și o babă : 
MUNCA - 18.
9 Suflete tari (ambele serii) : FLA
CĂRA - 15.30 . 19.
• Viva Marla : VITAN - 15.30 : 18 .
20.30.
O Trei copil „minune* : RAHOVA -
15.30 . 18 . 20.30.
9 Șapte oameni de aur: PROGRESUL
- 15.30 , 20.30.
e Fragil sălbatici : PROGRESUL - 18. 
O Piramida zeului Soare : PACEA — 
15.30 . 18 . 20.15.
9 Căutătorii de aur din Arkansas : 
CR1NGAS1 - 12.30 ; 14.30 ; 16.30 ; 18.30.
9 Mariana, agentul 0555 : CRÎNGAȘ1
- 20.30.
9 Roata vieții : COSMOS — 15.30 : 18: 
20.15.

a urmat un poezie oma-(Agerpres)

11.15

18,45 :

Cu prilejul centenarului nașterii marelui nostru pictor. Ștefan Lu- chian, în Capitală au loc în aceste zile o serie de manifestări organizate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea artiștilor plastici, în colaborare cu Comitetul național al Asociației Internaționale a criticilor de artă (A.I.C.A.) și Comitetul național al Asociației internaționale a artiștilor plastici.în cadrul acestor manifestări. Joi la amiază, s-a deschis la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. expoziția cu tema „Peisajul și compoziția de plein-air în opera lui Stefan Luchian"La piliu tului acad,onoare Brăduț precum
vernisaj au luat parte Pom- Macovei. președintele Comite- de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Jalea. președintele de al Uniunii artiștilor plastici. Covaliu. președintele U.A.P., și Jacques Lassaigne, pre-

ședințele Asociației internaționale a criticilor de artă.Erau prezenți, de asemenea, conducători ai unor instituții centrale și de învățămînt artistic superior, directori de muzee, critici de artă, artiști plastici, precum și atașați de presă și culturali ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.Deschizînd expoziția, directorul Muzeului de Artă. M. H. Maxy, a rostit o scurtă alocuțiune.Omagiu adus aceluia care a fost cel mai sensibil și mai duios dintre pictorii români, expoziția înmănunchează cele mai reprezentative lucrări de peisaj și compoziție de plein-air — uleiuri, pasteluri, acuarele, desene în tuș. creion și cărbune — din colecțiile muzeelor de stat și ale unor admiratori ai artistului. (Agerpres) Petru COMARNESCU
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Tovarășul Gheorghe Rădulescu

BudapestaJoi seara a plecat spre Budapesta tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, însoțit de Radu Con- stantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, pentru a lua parte la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică româno-un- gară.

La plecare, pe peronul Gării de Nord, erau prezenți tovarășul Janos Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și conducători ai unor ministere și departamente economice.Au fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.

Deschiderea expoziției
„Evoluția tiparului

în România //

(Agerpres)

Cronica
zilei

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

CREĂRII F.N.E.
DIN VIETNAMUL DE SUD

viața internațională

PLENARA C. C. AL P. C
DIN CEHOSLOVACIA

în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la grevele tipografilor din 13 decembrie 1918, joi la amiază a fost deschisă, în sala de marmură a Casei Scînteii, sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, expoziția „Evoluția tiparului în România".în ansamblul ei, expoziția constituie o incursiune în istoria scrisului și tiparului în România. Sînt prezentate realizări obținute în decursul anilor în acest meșteșug cu vechi tradiții, devenit în zilele noastre o adevărată industrie, care contribuie la dezvoltarea tezaurului culturii românești. Panouri ilustrative, tipărituri și alte obiecte expuse reliefează rolul pe care l-a jucat, din- totdeauna, cuvîntul scris în lupta pentru libertate, unitate națională și progres social. Sînt prezentate vechi texte tipărite, între care Evanghelia-

rul lui Ștefan cel Mare din 1502, Pravila și Triodul, tipărite de diaconul Coresi, lucrări ale tipografilor transilvăneni, cele dintîi tipărituri de presă, artistice și literare.Expoziția înfățișează, de asemenea, momente din viața și lupta muncitorilor tipografi din România. Numeroase exponate se referă la progresele obținute de industria poligrafică în anii socialismului, precum și la perspectivele acesteia.La vernisaj au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri tipografi. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Expoziția rămîne deschisă zilnic, între orele 11 și 19, pînă la 30 decembrie.

Cu prilejul aniversării a 8 ani de la crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud joi dimineața a avut, loc la sediul Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România o conferință de presă organizată ele Reprezentanța permanentă a F.N.E. în țara noastră. La conferință au participat numeroși ziariști români și străini. Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și membri ai Ambasadei R. D. Vietnam la București și alți diplomați. Tran Kien, însărcinatul cu afaceri al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a vorbit celor prezenți despre lupta poporului vietnamez pentru apărarea independenței și suveranității sale naționale, hotărîrea fermă a poporului vietnamez de a lupta pînă la victoria finală, despre organizarea vieții economice și sociale în regiunile eliberate.

PRAGA 12 — Corespondentul Agerpres, E. Ionescu, transmite : Joi dimineață au început la Praga lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului nist din Cehoslovacia, dinea de zi a plenarei examinarea măsurilor ce a fi luate pentru întărirea statului și a organelor guvernamentale în vederea aplicării legii privind organizarea pe bază federală a
Comu- Pe or- se află urmează

R.S. Cehoslovace. Vor fi dezbătute, de asemenea, sarcinile principale ale politicii economice cehoslovace în perioada actuală.Oldrich Cernik, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului de Miniștri, a prezentat un raport cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.Lucrările plenarei continuă.
Tratatului de prietenie

PRIMIRE LA M.A.E,

Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Primit cu aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care a vorbit despre aniversarea a 50 de ani a eroicelor lupte muncitorești din decembrie 1918.Aducînd un cald omagiu celor care prin jertfa lor au înscris în
■ ■'

istoria patriei noastre o nepieritoare pagină de eroism, de abnegație și spirit de sacrificiu pentru interesele poporului, participanții la adunare au manifestat îndelung pentru biruința ideilor care au călăuzit pe luptătorii din decembrie 1918. Prin aplauze puternice, cei prezenți și-au exprimat atașamentul profund față de Partidul ~ - - -luînd roase nare astăzi ferm drumul luminos al construcției socialiste.
Comunist Român, care, pre- și dezvoltînd cele mai valo- tradiții ale luptei revoluțio- din țara noastră, conduce poporul român pe

(Agerpres)

★

Asistenta
5

vremea

Am asistat ieri, la ora amiezii, la 
una dintre acele manifestări ale vieții 
noastre culturale care, prilejuite de 
amintirea unor evenimente nodale, 
depășesc stricta semnificație a unei 
comemorări, declanșînd viziuni sin
tetice, definitorii pentru închegarea 
spiritualității poporului nostru. Pri
lejul era oferit de aniversarea a 50 
de ani de la grevele tipografilor din 
13 decembrie 1918, iar manifestarea 
amintită este deschiderea expoziției 
„Evoluția tiparului în România .

Spuneam definitorie pentru înche
garea spiritualității poporului, deoa
rece cuvîntul scris a jucat un rol 
de seamă în istoria culturii noastre, 
iar slova tipărită a fost pentru noi 
un suport viu și răzbătător al ideilor 
de libertate, unitate statală și pro
gres social. Și expoziția dovedește 
elocvent că atît tipăritura cît și in
scripția au o îndelungată tradiție pe

aceste meleaguri. De la tăblițele de 
lut ars descoperite la Tărtăria, vechi 
de cinci milenii și socotite printre 
primele sisteme de scriere din lume, 
la binecunoscuta efigie „Decebalus 
per Scorilo", de la Macarie, Hon- 
terus sau Coresi la cele 47 500 de 
titluri tipărite în ultimii douăzeci 
de ani, într-un tiraj total de 
663 460 000 de exemplare, elementele 
surprinse pe panourile ilustrative 
'creionează o viguroasă evoluție. 
Incursiunea în istoria scrisului și ti
parului în România se dezvăluie aici 
în strînsă împletire cu o suită de 
momente caracteristice din viața și 
lupta muncitorilor tipografi, și culmi
nează cu expunerea succeselor ob
ținute de industria poligrafică în anii 
socialismului. Laudă slujitorilor aces
tei nobile profesii I

G. S.

rutieră
(Urmare din pag. I) înCapitală, face cîteva drumuri și provincie, dar în zadar. Cuzineți nicăieri. „Cumpărați un nou arbore cotit și montați pe el cuzineți de cota zero" — este sfătuit în cele din urmă. Cetățeanul a cumpărat un arbore cotit, dar nu a mai găsit cuzineții respectivi. In cele din urmă a cumpărat un motor întreg, pe care a plătit 6 700 lei. Și astfel, în loc de 200 lei, cît ar fi costat cuzineții, automobilistul a cheltuit 8 200 lei. Asta, lăsînd la o parte așteptarea de trei luni de zile și timpul pierdut cu'nturarea magazinelor.Pentru a cunoaște părerea cooperației meșteșugărești față de asemenea anomalii — ne-am adresat tov. ing. Gh. Leonescu, directorul Direcției metal-lemn-chimie din UCECOM. „Aprovizionarea cu piese de schimb a unităților noastre se face încă defectuos — ne-a spus dînsul. Volumul pieselor de schimb care se desface în prezent prin unitățile auto-service este redus, repre- zentînd doar 10 la sută în comparație cu volumul desfacerilor prin magazinele comerțului. Pentru remedierea acestor lipsuri ar fi indicat să se introducă de către comerț sistemul custodiilor, care va scuti în primul rînd pe client de drumuri inutile și va contribui la scurtarea timpului de reparație prin eliberarea locurilor de producție, ocupate în prezent de mașinile care „așteaptă" piese de schimb".Iată și părerea tov. A. Florian, inginer șef al întreprinderii de Industrie locală „CICLOP“-București: „în aprovizionarea cu piese de schimb s-a creat un adevărat cerc vicios. Intrucît comerțul nu se a- provizionează în mod ritmic cu necesarul de piese, automobiliștii dau năvală în magazine și cumpără, a- tunci cînd găsesc, tot felul de piese pentru a-și crea stocuri de rezervă. Urmările acestei practici: nu se poate ține o evidență reală a cererii și, în consecință, lansarea comenzilor viitoare la furnizori nu poate fi făcută pe baze reale ; automobiliștii nu au la dispoziție cataloagele necesare pentru a le consulta în vederea stabilirii tipului de piesă necesară, din care cauză cumpără ce găsesc. Sînt dese cazurile cînd la unitățile noastre vin clienți cu piese noi. dar care nu sînt adecvate motorului respectiv, pentru că producătorii aduc pe parcurs, în procesul de fabricație, u- nele mici modificări față de loturile anterioare, greu perceptibile multor automobiliști chiar din cei mai experimentați. Neputînd să aștepte luni de zile, pînă la sosirea unui lot nou de piese, unii le cumpără de la o serie de speculanți care profită de raritatea mărfurilor respective. Se impune un studiu al cererii, fundamentat pe baza unor indicatori reali și semnificativi, pentru a se stabili volumul și structura optimă a necesarului de piese. Aprovizionarea trebuie să se facă ritmic, pe baza unor comenzi ferme. Pentru deservirea turiștilor străini, ca și a automobi- liștilor noștri ce posedă tipuri de mașini mai puțin frecvente, s-ar putea încheia contracte cu partenerii externi, atît pentru livrarea pieselor de schimb în consignație, cît și pentru dotarea corespunzătoare a unităților auto-service cu utilajul și echipamentul necesar".în cursul investigațiilor au formulate și alte propuneri și noi. care dovedesc preocuparea a cooperației meșteșugărești, cît industriei locale pentru îmbunătățirea activității în acest sector. Numai prin conjugarea eforturilor acestor unități, se va putea asigura ridicarea continuă a gradului de deservire a automobiliștilor, în pas cu cerințele actuale.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 decembrie : în țară : vremea se încălzește ușor, exceptînd estul țării, unde se menține friguroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ninsori slabe locale, mai ales în sud-vestul țării. Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, izolat mai cobo- rîte la începutul intervalului, iar maximele între minus 7 și plus 3 grade. Ceață locală. In București : vremea se va menține friguroasă la început, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Joi, George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe, a primit la Ministerul Afacerilor Externe pe Ghideon Rafael, director general în Ministerul Afacerilor Externe al Israelului. In cadrul întrevederii au fost discutate probleme de interes comun.
★Joi a părăsit Capitala, plecînd în Franța, o delegație a Institutului de geriatrie „București", alcătuită din prof. dr. Ana Aslan, directorul institutului, și dr. Alexandru Ciucă, șeful secției de cercetări sociale și metodologice a institutului, care vor participa la Zilele de studii internaționale de gerontologie, organizate la Paris între 13 și 14 decembrie.

★După o suită de spectacole prezentate în București cu piesele : „Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca și „Din viața insectelor" de frații Capek, care s-au bucurat de un frumos succes, Teatrul Național din Praga și-a încheiat turneul în țara noastră. Artiștii oaspeți au părăsit joi dimineața Capitala, plecînd spre patrie.

MOSCOVA 12 (Agerpres)Moscova a avut loc miercuri o seară festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă Cehoslovacă. La festivitate au participat Kirill Mazurov, membru al Biroului Politic al P.C.U.S., prim-vicepreședinte Consiliului de Miniștri al fruntași ai vieții publice oaspeți din Cehoslovacia, cuvîntul Kirill MazurovKriz, vicepreședinte al Consiliului național slovac, conducătorul delegației Uniunii de prietenie ceho- slovaco—sovietică, aflată în vizită la Moscova.

C.C. al al U.R.S.S.. sovietice, Au luat și Jozef

PRAGA 12 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S., la Praga a avut loc o adunare festivă. Au fost pre- zenți Ludyik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace, Alexander Dub- cek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Josef Smrkovsky, președintele Adunării Naționale, Oldrich Cernik, președintele guvernului, și alți conducători de partid și de stat. La adunare au luat cuvîntul Frantisek Hamouz, vicepreședinte al guvernului, și Stepan Cer- vonenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. S. Cehoslovacă.
1

Gus Hali despre programul

în

A INDUSTRIEI POLIGRAFICE

fost idei atît și a

Joi dimineața, în sala de marmură a Casei Scînteii, au început lucrările celei de-a Vl-a conferințe teh- nico-științifice a industriei poligrafice, la care iau parte cadre de conducere, muncitori, tehnicieni și ingineri din unitățile poligrafice din întreaga țară, reprezentanți ai editurilor, precum și ai unor instituții centrale.în cadrul conferinței sînt dezbătute referate și comunicări oglindind cele mai importante rezultate obți-

nute în domeniul cercetării, experimentării unor metode avansate de lucru și introducerii tehnicii noi în producție, metodele de organizare științifică a producției și a muncii în sectorul poligrafic.Cuvîntul de deschidere a lucrărilor conferinței a fost rostit de Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.(Agerpres)

4rJoi a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre Stockholm, Sanda Ran- gheț, secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii, care va participa la lucrările Reuniunii consultative mondiale „Vietnam ’69 — mobilizare generală", convocată de Comitetul internațional de legătură a Conferinței mondiale pentru Vietnam de la Stockholm.
*Firma „Philips" din Olanda a organizat, în sala Clubului Finanțe- Bănci din Capitală, o Expoziție de aparataj științific și industrial.(Agerpres)

NEW YORK 12 (Agerpres). — Secretarul general al P.C. din S.U.A., Gus Hall, a ținut o prelegere la Universitatea din Arizona, consacrată prezentării programului și activității Partidului Comunist din S.U.A. Expunerea a fost retransmisă de stațiile de radio ale centrelor universitare din statele americane Colorado. Utah și Wyoming. Cu același prilej. Gus Hali și-a expus punctul de vedere într-o serie de probleme ale evoluției situației internaționale. Referindu-se la problemele interne ale S.U.A., secretarul general al P.C. din S.U.A. a arătat că automatizarea

în condițiile capitalismului constituia un mijloc de obținere a unor profituri sporite. El a menționat în acest sens faptul că în minele carbonifere din S.U.A., în urma introducerii instalațiilor automate, au fost conce- diați 600 000 de muncitori, fără ca societățile să poarte vreo răspundere pentru soarta acestora.Comuniștii americani, a declarat, de asemenea. Gus Hali, se pronunță pentru drepturile civile ale tuturor cetățenilor, condamnînd segregația și discriminarea ca o expresie a exploatării.

SPORT
„Cupa cupelor" la baschet

Steaua București - Hapoel

Tel Aviv 89-58Al doilea meci internațional, a doua victorie românească la baschet. Aseară, a fost rîndul baschet- baliștilor de la Steaua să debuteze cu succes în noua ediție a „Cupei cupelor". Intîlnind formația Hapoel Tel Aviv, ei după un joc nico-tactică. s-a conturat tînd nici un fi ivit pericolul răsturnării scorului. După primele 10 minute, Steaua conducea cu 31—8, la pauză avantajul era ceva mai mic (45—28), la jumătatea reprizei secunde 61—46, cu 5 minute înainte de final scorul era 73—49, pentru ca, în sfîrșit, la capătul celor 40 de minute de joc, Steaua să înregistreze un scor edificator: 89—58.

au învins relativ ușor, de bună concepție teh- De altfel, victoria lor de la început, neexis- moment în care să se

S-A DESCHIS PATINOA
RUL „DIHAMO"Timpul friguros a permis deschiderea patinoarelor naturale. De curînd a fost amenajat patinoarul din parcul sportiv „Dinamo". Patinoarul poate fi frecventat zilnic între orele 16—19.

Evoluția scorului — chiar și numai „biografia telegrafică" de mai sus o arată prea bine, a corespuns întru totul celor întîmplate pe teren. De mult poate, baschetbaliștii de la Steaua nu și-au impus superioritatea cu atîta autoritate ca aseară. Forma individuală a unor jucători ca Iekeli. Dimancea, Nosievici, Tarău (și de aci forma generală a echipei) a fost remarcabilă. Pofta lor de joc, insistența cu care au luptat pentru fiecare minge, precizia aruncărilor la coș (Iekeli, de pildă, a înscris mai mult de o treime din punctele formației sale) s-au concretizat în cele din urmă în această victorie netă. Cele 31 de puncte avans constituie o substanțială opțiune pentru calificare în turul următor. Să sperăm că, în retur, bineînțeles în condițiile unei participări colective și totale a întregii formații — Steaua va putea face acest pas.Meciul de aseară a fost condus cu competență și autoritate de arbitrii M. Cziffra (Ungaria) și M. Fran- covici (Iugoslavia).
★Astăzi urmează să plece la Madrid echipa feminină, de baschet Politehnica București care susține sîmbătă, în capitala Spaniei, primul meci din optimile' de finală ale „Cupei campionilor europeni" cu echipa Madrid. i. o.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

..............  ......... .......... ......................... ............. .— -----.—.

UN INSTRUMENT DE ECONOMISIRE EFICIENT

r.f.g. TRAFIC CU
DE LUCRU"

in materiale de cosstracție
Destinat locuitorilor din mediul 

rural și celor din orașele în care 
nu se construiesc cu sprijinul sta
tului locuințe proprietate perso
nală, libretul de economii cu cîștiguri în materiale de construcție 
oferă depunătorilor importante 
avantaje.

Cu ajutorul noului libret pus 
de Casa de Economii și Consem- 
națiuni la dispoziția populației, 
depunătorii interesați să-și con
struiască locuințe au posibilitatea 
să realizeze într-un timp mai 
scurt și în condiții avantajoase 
aceasta, deoarece titularii librete
lor de economii ieșite la sorți la 
tragerile trimestriale beneficiază 
de cîștiguri în materiale de con
strucție pentru locuințe.

Cîștigurile corespund cu valoa
rea principalelor materiale 
construcție (cherestea, tablă, 
ment, var, binale ș.a.), utile la 
construirea unei locuințe cu o su
prafață de circa 40—50 mp.

în afara cîștigurilor constînd în 
diferite materiale de construcție,

(Urmare din pag. I)

de 
ci-

care constituie avantajul specific 
noului libret de economii, titula
rii acestora beneficiează la fel ca 
toți ceilalți depunători la C.E.C. 
și de avantajele generale ale eco
nomisirii.

Este important de reținut că la 
tragerile la sorți pentru acorda
rea cîștigurilor participă libretele 
de economii ale căror depuneri 
au fost păstrate la C.E.C. în tot 
cursul trimestrului pentru care 
se efectuează tragerea respectivă.

In prezent, unitățile C.E.C. 
din mediul rural și din orașele în 
care nu se construiesc locuințe 
proprietate personală cu sprijinul 
statului și unitățile poștale din 
localitățile în care nu funcțio
nează unități proprii C.E.C. emit 
librete de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție care dau dreptul depunătorilor să participe la tragerea la sorți pentru primul trimestru al anului 1969. 
Emiterea se efectuează pînă la 
data de 31 decembrie 1968, in
clusiv.

acurn cîteva 
zile, întreprinderea de 
construcție a lui P. 
Slobodan mai figura 
în registrele Camerei 
de comerț și industrie 
din Niirnberg. Astăzi, 
birourile ei sînt sigi
late. iar împotriva pa
tronului, dat deocam
dată dispărut, s-a e- 
mis un mandat de a- 
restare.

De ce toate acestea ?
Din cercetările poli

ției a reieșit că între
prinderea în cauză 
era fictivă. Sub mas
ca ei. Slobodan se o- 
cupa de recrutarea și 
plasarea ilegală de 
muncitori străini. In 
acest scop, el dădea 
anunțuri în ziare din țări europene cu un 
pronunțat șomaj — 
Portugalia. Spania, 
Turcia, Grecia și alte
le — prin care oferea 
de lucru în R. F. a 
Germaniei. Muncitori
lor străini, o dată a- 
junși la Niirnberg. li 
se confiscări, sub di
verse pretexte, docu
mentele de călătorie și, 
fără a fi înregistrați 
la birourile de muncă

oficiale, erau reparti
zați întreprinderilor 
interesate, unde exe
cutau. de regulă, mun
cile cele mai grele. 
Deveniți în acest fel 
contravenienți fără 
voia lor. mai ales da
torită faptului că nu 
cunoșteau legile și nici 
limba țării acești 
„sclavi moderni" — după cum îi denumeș
te presa vest-germană 
— cădeau într-o tota
lă dependentă. Patro
nul încasa salariile de 
la întreprinderile be
neficiare pentru fieca
re muncitor, plătind în 
schimb acestora cam o 
treime din ceea ce în
casa.

In urma perchezi
ției la sediul „firmei", 
s-au descoperit ..fisele 
personale" 
muncitori 
de dosare 
contracte de închiriere 
a unor întregi brigăzi 
de muncitori, precum 
și 25 de dosare cu- 
prinzîjnd coresponden
ță cu diferite între
prinderi. în special 
din sectorul construc
țiilor. S-a calculat, de

a 450 de 
străini, 49 

conținînd

asemenea, că de pa 
urma acestor afaceri, 
Slobodan cîștiga, în 
medie, pînă la 72 000 
de mărci săptămînal.

După cum scrie pre
sa din R.F.G., cazul 
preocupă nu numai 
autoritățile, ci și 
cercuri largi ale opi
niei publice vest-ger- 
mane, și aceasta din 
două motive. El arun
că lumină atît asupra 
activităților 
ale firmelor 
re care se 
specularea 
muncă străine 
numărul 
este deloc și asupra 
rilor care și încurajează 
soi de activități. Po
trivit unor 
zul acestui 
de forță de 
trebui să punctul de .unei ample anchete, 
care ar putea dezvă
lui și alte aspecte ale 
negoțului cu „sclavi 
moderni".

necurate 
particula- 
ocupă 
forței

de
de 
iar 
nu 
cît 

întreprinde- 
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o In „Cupa Dunării" la hochei pe gheață, competiție ce se desfășoară la Sofia, echipa Bucureștiului a învins aseară cu scorul de 4—2 (1—1, 0—1, 3—0) selecționata orașului Belgrad.
e Ieri la Ruse, în meci amical de fotbal, echipa locală Dunav a întrecut cu 3—1 pe Progresul București.O După 15 runde, în turneul Internațional de șah de la Palma de Mallorca continuă să conducă marele maestru sovietic Viktor Korci- noi cu 12 puncte (1), urmat de Spasski (U.R.S.S.) — 10 puncte (2),Petrosian (U.R.S.S.) — 9,5 puncte (1) etc. Florin Gheorghiu (România) o- cupă locul 10 cu 7 puncte. în runda a 15-a. Florin Gheorghiu (cu negrele) a remizat cu iugoslavul Matanovici.
O In preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 4-a), la Istanbul s-a desfășurat meciul dintre selecționatele Turciei și Irlandei de Nord. Fotbaliștii irlandezi au obți-

nut victoria cu scorul de 3—0 (1—0). La Madrid, Spania — Belgia 1—1 (0-1).O La Berlin, în turul II al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață s-au întîlnit formațiile Dynamo Berlin (R. D. Germană) și G.K.S. Katovice. Scor : 3—3. învingătoare cu 2—1 în primul joc, echipa Dynamo Berlin s-a turul următor. calificat pentrumondial de boxLișton, continuă uneie Fostul campion la cat. grea. Sonny_______seria succeselor. în cadrul gale desfășurate la Baltimore, el l-a învins prin KO în rundul doi pe Amos Lincoln. Aceasta a fost cea de-a 10-a victorie consecutivă realizată de Liston de cînd și-a făcut reintrarea.o In turneul demonstrativ de tenis de la Bari, Ion Tiriac l-a învins cu 6—2. 6—2 pe Pietrangeli. în proba de dublu, Tiriac și Pietrangeli au dispus de Jovanovici (Iugoslavia)- Merlo (Italia) cu 6—4, 6-2.

destindere și de înțelegere — ne-a declarat reprezentantul belgian JEAN BAUGNIET. Aceasta este nu numai un deziderat, ci și o necesitate vitală. Europa trebuie să fie conștientă că ea formează o entitate, că este în interesul ei să coopereze cit mai strîns pe plan regional. Există posibilități multiple de colaborare între țările europene și ele se cer explorate și fructificate. Țările mici și mijlocii din Europa pot juca si de fapt joacă un rol crescînd în promovarea acestei cooperări. România și Belgia demonstrează aceasta din plin prin inițiativele lor îndreptate spre promovarea cooperării europene. Noi am acordat și acordăm tot sprijinul rezoluției inițiate de România în cadrul O.N.U. și al UNESCO privind intensificarea cooperării europene. In acest context. cooperarea prin intermediul UNESCO, inclusiv între comisiile naționale poate aduce o contribuție însemnată".' Mai multi dintre interlocutori s-au referit la Conferința de la Viena a miniștrilor învățămîntului, pe care au apreciat-o ca un exemplu concret de cooperare europeană, ca un punct de plecare pentru o conlucrare permanentă între statele europene în domeniul educației și culturii. Rele- vînd sprijinul acordat de delegația permanentă a României la UNESCO în organizarea acestei conferințe, FRANZ KARASEK, director general al relațiilor culturale cu străinătatea din ministerul federal austriac pentru instrucțiunea publică, șeful delegației Austriei, a ținut să sublinieze : „în prezent România este cea care a preluat ștafeta întîlnirilor europene de acest gen prin inițiativa ei privind întîlnirea miniștrilor științei de pe continentul nostru. Austria ' sprijină pe deplin această inițiativă, considerînd că întîlnirile la diverse niveluri între reprezentanții țărilor europene duc la dezvoltarea coope-

rării regionale, contribuie la crearea unei atmosfere de prietenie, la destindere".Vorbind despre activitatea comisiei naționale sovietice pentru UNESCO, V. K. SOBAHIN, ministru, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la UNESCO, a subliniat că această comisie întreține relații strînse atît cu organismele corespunzătoare din țările socialiste, cît și cu acelea din alte țări din Europa. „Cred că. a- ceasta este o formă utilă de coope-

și-a exprimat opinia YVES BRUNSWICK (Franța). Am în vedere elemente istorice, de tradiție, apoi o dezvoltare culturală și științifică a- semănătoare. în acest sens acțiunile pe plan european se impun azi mai mult ca oricînd și ele sînt prețioase nu numai pentru Europa, dar și pentru restul lumii. Europa oferă de altfel un teren fertil și pentru că pe acest continent se găsește un număr considerabil de savanți si artiști. Consider că tot ceea ce favo-
Utan m sfera

rare, a spus el. La o mai bună cunoaștere reciprocă pot contribui totodată acțiuni de cooperare multilaterală în cadrul UNESCO. Astfel, cred că există condiții favorabile pentru intensificarea cooperării intereuropene pe plan științific. Europa reprezintă o regiune unde UNESCO poate realiza foarte mult. Mi se pare un lucru posibil, deoarece toate țările europene au o structură științifică avansată, ce permite o multilaterală, fertil pentru rare".„Realizarearii între statele europene, indiferent de sistemele social-politice, în domeniul cercetării este favorizată de existența a numeroase afinități —

ceea cooperare științifică Există deci un teren o asemenea coope-înțelegerii și cooperă-

rizează cooperarea între popoarele europene trebuie sprijinit. întîlniri- le pe plan european la diverse niveluri în scopul promovării relațiilor culturale sînt acțiuni prețioase ce duc la destindere și înțelegere. UNESCO poate juca un rol cres- cînd în întîlniri iectatele niștrilor ___ .. .. .binevenite și ele trebuie pregătite spre a fi cît mai eficace Colaborarea subregională între comisiile naționale se dovedește fructuoasă, așa cum arată și rezultatele obținute pe plan balcanic. Importante sînt și relațiile bilaterale la nivelul comisiilor naționale, de pildă, între comisia națională română și cea franceză. Aceste comisii pot face

organizarea unor asemenea de interes european. Pro- întîlniri europene ale mi- științei și culturii vor fi minuțios

schimburi de personalități, schimb de manuale școlare. E un domeniu mai puțin spectaculos, dar eficace", însemnătatea multiplicării schimburilor UNESCO pe plan bilateral și subregional a fost evidențiată de numeroși interlocutori, printre care MARIA LUISA PARONETTO (Italia). „Noi dorim, în acest sens, a declarat domnia sa, o cooperare europeană mai strînsă și care să se consolideze tot mai mult. Italia e oricînd gata pentru noi acțiuni în vederea dezvoltării cooperării europene pe chestiuni foarte concrete. Există o gamă largă de posibilități de cooperare în materie de știință, educație și cultură. Si este bine să ne întrunim ori de cite ori avem de făcut lucruri importante pentru lărgirea cooperării între statele europene".într-un sens similar s-a pronunțat și DEMIR IANEV, șeful delegației R.P. Bulgaria, care a amintit de Declarația privind consolidarea păcii și securității în Europa, adoptată de țările socialiste la București, în iulie 1966, declarație ce se pronunță, între altele, pentru dezvoltarea contactelor și formelor de cooperare în domeniul științei, culturii și tehnicii între statele continentului nostru. „Un aspect esențial al dezvoltării relațiilor culturale între statele europene membre ale UNESCO, a arătat el în continuare, este cooperarea subregională între comisiile naționale din țările balcanice, precum și cooperarea dintre comisiile țărilor balcanice și țările scandinave, ceea ce s-a șl realizat cu succes în ultimii ani".
Ca o concluzie a discuțiilor avu- 

te s-a desprins consensul general că 
învățământul, știința și cultura ofe
ră un teren larg de cooperare între 
țările europene cu regimuri social- 
politice diferite. Activitatea în co
mun în aceste domenii poate apropia și mai mult popoarele europene une
le de altele, poate contribui la o mai 
bună cunoaștere, la creșterea stimei 
și respectului reciproc.



NIGERIA

Liderul biafrez

ale S. U. A.

publicită- condamnă de război împotriva
HANOI 12 (Agerpres). — La 11 decembrie un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat ții o declarație în care intensificarea acțiunilor întreprinse de S.U.A. R. D. Vietnam.în declarație se arată că la 7 și 8 decembrie 1968, avioane apar- ținînd forțelor aeriene americane au bombardat provinciile Quang Binh și Ha Tinh. La 9 decembrie, se menționează în declarație, un număr însemnat de avioane americane au violat spațiul aerian al Republicii Democrate Vietnam și au lansat rachete și bombe cu bile și brizante asupra mai multor localități din provincia Quang Binh. Guvernul R. D. Vietnam, se arată în declarație, condamnă în mod energic noile acte de război comise de forțele militare ale S.U.A. și cere să acțiunilor securitatea Vietnam.

BERLIN 12. — Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite : La 12 decembrie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, care se află într-o vizită oficială în R. D. Germană, a fost primit de Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.La întîlnirea care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Willi Stoph, ministrul afacerilor externe, Otto Winzer, secretarul Consiliului de Stat, Otto Gotsche, adjunctul ministrului afacerilor externe, Oskar Fischer, și ambasadorul R. D. Germane în România, Ewald Moldt. Corneliu Mănescu a fost însoțit de ambasadorul României în R. D. Germană, Nicolae Ghenea.Ministrul de externe al României a transmis cu acest prilej un mesaj de salut din partea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, urînd președintelui Consiliului de Stat, guvernului R.D.G. și întregului popor al R. D. Germane noi succese în munca de construire a socialismului. La rîndul său, tovarășul Walter Ulbricht a rugat pe ministrul de externe al României să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj pentru succesul construcției socialiste ‘ —România.în cursul întrevederii au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două țări și unele probleme internaționale actuale.în cursul după-amiezei, tovarășul Corneliu Mănescu și persoanele care îl însoțesc au plecat într-o vizită la Dresda.Joi seara, președintele Consiliului regional Dresda, Manfred Scheier, a oferit un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România.

a acceptat încetarea 
condiționată a focului CORESPONDENTA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

de salut și sincere urăriîn Republica Socialistă
PARIS 12 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Franței, Michel 'Debre, a rostit joi o cuvîntare în fața Comisiei pentru problemele externe a Adunării Naționale.Referindu-se la situația din Orien

tul Apropiat, Michel Debre a scos în evidentă „neliniștea guvernului francez", subliniind că singura posi
bilitate 
ționare 
această 
soluției 
22 noiembrie 1967, care să fie înso
țită de termene precise privind pu
nerea ei în practică. Este necesar, 
de asemenea, a spus Debre, ca cele 
patru mari puteri să acorde garan
ții îndată după intrarea în vigoare 
a acestei rezoluții".în legătură cu problema vietnameză, ministrul de externe francez a relevat că deschiderea Conferinței de la Paris trenează mai mult datorită „dificultăților de fond" și mai puțin din cauza „problemelor procedurale".

de a se ajunge la o solu- 
pașnică a conflictului din 
regiune este „aplicarea re- 
Consiliului de Securitate din

LONDRA 12 (Agerpres). — Colonelul Ojukwu Odumegwu, liderul biafrez, a acceptat încetarea condiționată a focului, în baza unui plan elaborat de Comitetul parlamentar britanic pentru pace în Nigeria, a anunțat joi la Londra lordul Brockway. După cum relatează a- genția France Presse — care transmite această știre — planul vede încetarea imediată a prezența unor observatori ționali care să supravhegheze pectarea încetării ostilităților, tinuarea negocierilor după o rioadă de stabilizare, și în sfîrșit un program masiv de ajutor în alimente.După cum se știe, lordul Brockway, însoțit de Jajnes Griffith, fost ministru britanic al coloniilor, a efectuat o vizită în provincia orientală din Nigeria, unde au avut convorbiri cu lideri biafrezi. Surse mate declară că conducătorul vcrnului federal nu și-a exprimat de planul elaborat lamentar britanic.

pre- focului, interna- res- con- pe-

infor- gu- nigerian, Gowon, încă poziția față de comitetul par-
se pună capăt tuturor prin care se încalcă și suveranitatea > R. D.

★HANOI. — Unitățile antiaeriene ale Armatei Populare Vietnameze au doborît la 12 decembrie, în spațiul aerian al Hanoiului, un avion american fără pilot.
Componența

delegației F. N. E

la conferința

PARIS 12 (Agerpres). — La Paris a fost dată publicității miercuri seara lista delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la conferința de la Paris în problema vietnameză. Delegația, compusă din 8 membri, este condusă de Tran Buu Kiem, membru al Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare, președinte al Comisiei relațiilor externe a Comitetului Central. Nguyen Thi Binh, care a condus pînă în prezent delegația F.N.E., devine șef-adjunct al acestei delegații.Noul conducător al delegației F.N.E., Tran Buu Kiem, este un vechi militant al mișcării patriotice din Vietnamul de sud, în rîndurile căreia a intrat în urmă cu aproape 30 de ani. în calitate de președinte al Comisiei relațiilor externe a Comitetului Central, el îndeplinește, de fapt, funcțiile unui ministru de externe al Frontului Național de Eliberare.
Anunțarea de către președintele ales al S.U.A., R. Nixon, a componenței viitoarei echipe guvernamentale constituie o nouă e- tapă în procesul de tranziție de la vechea la noua administrație, de cristalizare a liniilor definitorii ale politicii acesteia din urmă.O dată stinse ecourile luptei electorale, stabilirea opțiunilor și a priorităților se impunea. Și treptat ele au început să fie dezvăluite, să prindă unele contururi, care acum par a se desluși mai bine în urma desemnării membrilor viitoarei echipe guvernamentale.Primele reacții converg în a caracteriza această e- chipă ca o formație de tehnicieni și experți. Se a- preciază că alegerea reflectă intenția noului președinte de a imprima viitorului cabinet caracterul unei formații de lucru. Bineînțeles atenția comentatorilor s-a oprit asupra a- celor care vor ocupa pos- turile-cheie : Departamentul de Stat, Ministerul Apărării și Ministerul Finanțelor.în ceea ce-1 privește pe noul secretai- de stat, William Rogers, antecedentele sale îl recomandă ca un jurist și negociator reputat. în acest sens, s-a remarcat că în prezentarea făcută la posturile de televiziune de către Richard Nixon colegilor săi de e- chipă, acesta a subliniat, referindu-se în mod vădit la convorbirile de la Paris în problema vietnameză: „după o perioadă de înfruntări intrăm acum Jn- tr-una de tratative", adăugind că aceasta necesită prezența în fruntea diplomației americane a unui specialist în acest domeniu.Viitorul ministru al apărării, Melvin Laird, a fost considerat calitatea sa în trecut, în de membru al
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CAIRO. Conducătorii egipteni sînt în favoarea unei soluții internaționale a crizei din Orientul Apropiat, cerînd de cîtva timp cu insistentă ca marile puteri să-și asume responsabilitățile în această direcție, relatează corespondentul din Cairo al agenției France Presse. R.A.U., scrie corespondentul, ar privi favorabil punerea prealabilă de acord a celor patru puteri. în această problemă. O propunere în acest sens, expusă recent de purtătorul de cuvînt al guvernului francez, ar fi fost primită cu satisfacție la Cairo. Republica Arabă^ Unită ar dori ca acțiunea marilor' puteri să fie axată pe aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, nu pe inițiativele luate în afara acestei rezoluții, cum preconizau recentele propuneri americane. Agenția citată relevă că cercurile conducătoare din R.A.U. consideră că numai schimbarea atitudinii Statelor Unite ar permite soluția internațională dorită.

cuvînt a precizat că forțele israeliene au ripostat.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt iordanian a declarat că joi dimineața patru avioane israeliene . au atacat o regiune situată la 13 mile sud de lacul Tiberiada. El a precizat că în urma raidului care a durat 25 de minute, partea iordaniană nu a înregistrat pierderi. (Agerpres) Un recent marș al studenților din Montreal (Canada), la care au participat 
peste 10 000 de oameni, în semn de protest fajâ de politica guvernului în 

domeniul învățămîntului universitar

cfe presă transmit

LONDRA. Răspunzînd unei interpelări ce i-a fost adresată joi după- amiază în Camera Comunelor, primul ministru britanic, Harold Wilson, a declarat că „o reuniune a șefilor guvernelor celor patru mari puteri pentru a discuta un embargou asupra livrărilor de arme în Orientul Apropiat nu ar fi justificată în condițiile actuale". Harold Wilson a cerut părților implicate în conflictul arabo-israelian „să se conformeze rezoluției Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 1967 și să persevereze în sprijinirea misiunii lui Gunnar Jarring". Premierul britanic a adăugat că, pentru țările din Orientul Apropiat, „esențial este în prezent să ajungă la un acord asupra unui program de discuții, care să țină cont de exigentele celor două părți".
jrasxsacnsssBDupă cum a declarat un .purtător de cuvînt al armatei israeliene, trupele iordaniene au deschis joi foc de arme automate asupra unei patrule israeliene în regiunea Maoz Haim (Valea Beisan). Purtătorul de

Ministrul ducerilor ex
terne d U.R.S.S., Andrei Gro- mîko, a primit la 12 decembrie a.c. pe Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care se află la Moscova. A avut loc o convorbire caldă, prietenească.

Cele două distrugătoare aparținînd flotei a Vl-a americane, .,Dyess" și „Turner", care au pătruns luni în Marea Neagră, pentru a efectua „o vizită obișnuită în apele internaționale", s-au înapoiat joi în Marea Mediterană. Un purtător de cuvînt a) forțelor navale americane din Medi- terana a precizat că cele două distrugătoare au pătruns în strîmtori joi dimineața la ora 6,00 (ora locală) și după ce au trecut prin Bosfor și Dar- danele au ajuns spre seară în Marea Mediterană.
Ethel Kennedy,vaduva fostu- lui senator Robert Kennedy, asasinat la Los Angeles, în luna iunie a.c., a născut joi o fetiță, cel de-al 11-lea copil al său.

VENEȚIA AMENINȚATĂ 
DE DISPARIȚIE?

Pericolul distrugerii Veneției 
pâre a fi iminent — aceasta 
este concluzia unui raport ela
borat de Comisia pentru con
servarea naturii și resurselor, 
reunită la Bologna în legătură 
cu problemele Veneției. Comisia 
a constatat că diversele cauze 
care concură la distrugerea Ve
neției nu numai că n-au dis
părut, ci chiar au crescut în 
intensitate, amenințînd în mod 
grav orașul. Printre ele se nu
mără depunerea de aluviuni în 
lagune, săparea unui canal 
pentru scurgerea reziduurilor 
petroliere și altele. „Dacă nu 
se vor lua măsuri imediate pen
tru înlăturarea acestor cauze, 
orice paleativ sau remediu va 
fi tardiv și ineficace, si atunci 
va fi inutil să se încerce opri
rea dezastrului", conchide ra
portul comisiei. (France Presse)

Leonid Brejnev, secretar general al C1C. al P.C.U.S., a avut joi o convorbire prietenească cu delegația Comitetului regional al P.C.C. din Cehia Centrală, condusă de Jan Pilier, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al Comitetului regional, care se află într-o vizită în U.R.S.S., la invitația Comitetului Regional Moscova al P.C.U.S.
0 expoziție cuprinzînd machetele, schițele și materialele documentare prezentate de participant la concursul internațional pentru sistematizarea centrului orașului a fost organizată la Plovdiv. Miercuri, expoziția a fost vizitată d,e Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, și de alți conducători de partid și de stat bulgari.

subcomitetului pentru alocații militare al Camerei reprezentanților, un partizan al liniei dure. Unul din cei mai cunoscuți observatori de la Washington, corespondentul agenției France Presse, Jean Lagrange, scoate însă în relief că din momentul în care a devenit limpede lipsa totală de perspective a unei „reglementări militare" în Vietnam, Laird a devenit adeptul unei solu-

partidul democrat de natură să confere acesteia un caracter bipartizan.Evident, pentru opinia publică americană ieșirea din războiul din Vietnam, care a cauzat pierderi grele forțelor militare ale S.U.A. și care înghite fonduri u- riașe cifrate la 30 miliarde dolari anual, reprezintă o acțiune care nu mai poate suferi amînare.De aceea, opinia generală este că testul hotărîtor

ton, a fost interpretat ca reflectînd interesul viitorului șef al Casei Albe față de reglementarea situației din această parte a lumii.Se, apreciază că în răstimpul pînă cială. avea verse tențiilor sale pe plan politic internațional. Unele afirmații generale din timpul campaniei electora-

cît a mai rămas la instalarea sa ofi- președintele ales va prilejul să aducă di- precizări asupra in-

S.U.A. Cristalizări
postelectorale

aționări politice a conflictului.Ceilalți membri ai cabinetului sînt: David Kennedy — ministrul finanțelor, Maurice Stans — ministrul comerțului, Walter Hickel — ministrul de interne, George Schultz — ministrul muncii, John Mitchell — ministrul justiției, Robert Finch — ministrul sănătății, educației și bunăstării, Clifford Hardin — ministrul agriculturii, Winton Blount — ministrul poștelor, J ohn Volpe —■ ministrul transporturilor și George Romney — ministrul pentru problemele urbanistice și locuințelor.Un element oarecum surprinzător, care contravine majorității speculațiilor ce au precedat definitivarea viitoarei administrații Nixon, este lipsa din cabinet a oricărei personalități din

pentru viitoarea administrație Nixon va fi tocmai a- ceastă chestiune. Evoluția convorbirilor de la Paris în problema vietnameză va demonstra în ce măsură noua echipă guvernamentală înțelege să ducă la îndeplinire sarcina de a soluționa această problemă nodală.Printre problemele prioritare pe care noua administrație își propune să le aibă în vedere, este și aceea a Orientului Mijlociu. Mulți observatori ținut să reamintească legătură cu aceastafost vicepre-au în căNixon a ședințe în perioada crizei Suezului,pe cea din iunie—iulie 1967 și că experiența sa din acea perioadă îi va fi de folos. Turneul pe care l-a întreprins în țările acestei regiuni trimisul special al lui Nixon, guvernatorul Scran-
care a precedat

le despre necesitatea unei „superiorități militare" a S.U.A., a întăririi N.A.T.O., etc. sînt de natură să în- tîmpine obiecțiile justificate ale unor pături largi ale opiniei publice internaționale pentru care drumul spre securitate nu trece prin măsurile de ordin militar și consolidarea blocurilor, ci prin acțiunile concrete vizînd o dezescalada- re a cursei înarmărilor și abolirea blocurilor.Nu mai puțin importante sînt și problemele interne care confruntă pe noul președinte — situația e- conomică și monetară, mișcarea din rîndurile tineretului, prezenta dureroasă și incontestabilă a zonelor de umbrire ale realității americane : discriminarea rasială, criminalitatea, co-

trszzn oaaaa «saa razstarupția, violența. Unele din soluțiile pe care Nixon (5 le-a preconizat în timpul H campaniei electorale sînt “ controversate sau contradictorii. O reacție tipică la perspectivele unei reglementări a complicatelor aspecte ale încordării interne o constituie remarcile făcute de Arthur Schlesinger jr., fost consilier al președintelui Kennedy. într-un articol cu tonalitate generală critică față de unele din rezolvările propuse de Nixon, a- cesta consideră că în cazul cînd viitorul președinte își va pleca urechile la diversitatea de idei, suferințe și speranțe din această tară mare și agitată, el ar putea dobîndi capacitatea de a aduce servicii națiunii.Acestea sînt, sumar schițate, cîteva din liniile care par a concura tabloul post- electoral american înaintea preluării mandatului de că-' tre viitorul președinte. Pronuntîndu-se pentru o echipă nouă, majoritatea a- legătorilor americani, obosiți de încordările grele prin care au trecut în ultimii ani, și-au manifestat dorința de a vedea reali- zîndu-se o decuplare a punctelor de tensiune externă și internă. Important este, așa cum remarca James Reston, unul din cei mai experimentați analiști politici de la Washington, dacă evoluțiile postelecto- rale își vor preciza mai bine contururile și ce anume acțiuni înțelege să întreprindă noul președinte pentru a da o formă și un conținut concret programului pe care și l-a propus.
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Romulus CAPLESCU I

Lucrările unei sesiuni 
științifice consacrate celei de-a 50-a aniversări a mișcării comuniste din Polonia au început la Varșovia. Sesiunea a fost organizată de Școala centrală de partid de pe lîngă C.C. al P.M.U.P. și Institutul de istorie a P.M.U.P. La lucrări au luat parte Zenon Kliszko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., conducători și activiști de partid, veterani ai mișcării muncitorești, reprezentanți ai catedrelor și secțiilor de istorie din întreaga țară, lucrători ai institutelor științifice.

Ministerul Culturii ui 
R. P. Ungare a oferit J’oi seara un cocteil în onoarea ansamblului de balet al Operei Române din București, care se află în turneu în capitala Ungariei. Au participat Molnar Janos, adjunct al ministrului educației al R, P. Ungare, Lukacs Miklos, directorul Operei de Stat maghiare, numeroși oameni de cultură și artă.

Președintele R.S.F. Iușo- 
SldViU, Tosip Broz Tito, a primit joi pe președintele Sindicatului unit al muncitorilor din industria de automobile și avioane din S.U.A., Walter Reuther, care se află într-o vizită în Iugoslavia. A avut loc o convorbire la care a participat președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, Dușan Petrovici.

Președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan, într-o declarație făcută la Dacca, a acuzat opoziția că a provocat „haos și vărsare de sînge" în țară prin acțiunile pe care le-a inițiat cu scopul de a-și consolida poziția în viitoarele alegeri. Ayub Khan a adresat un apel poporului pakistanez de a acorda tot sprijinul guvernului în aplicarea măsurilor adoptate în vederea zădărnicirii provocărilor opoziției.

Arthur Hoys Sulzberger, președintele Consiliului de administrație al ziarului „New York Times", a încetat din viață miercuri, în vîrstă de 77 de ani.

La patru zile de la realiza
rea acordului politic și progra
matic între partidele democrat- 
creștin, socialist și republican 
cu privire la reconstituirea coa
liției guvernamentale de centru- 
stingă, joi seara s-a încheiat și 
„faza delicată" a atribuirii por
tofoliilor ministeriale. După un 
ultim retuș dat listei viitorului 
cabinet, și care a cerut noi e- 
forturi chiar joi dimineața, Ma
riano Rumor s-a prezentat la 
Palazzo Quirinale, unde l-a in
format pe președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, că acceptă să 
alcătuiască cel de-al 23-lea gu
vern de după eliberare, prezen- 
tîndu-i, totodată, și lista cabi
netului său. Conform uzanțelor, 
președintele Saragat a semnat 
decretul privind demisia guver
nului precedent și numirea ce
lui prezidat de Rumor.

Raportul de forțe între cele 
trei partide care formează coa
liția guvernamentală se expri
mă prin 16 miniștri democrat- 
creștini, 9 socialiști și unul re
publican. Totodată, în timp ce 
P.D.C. îi revine președinția 
Consiliului de Miniștri (Maria
no Rumor), iar ca ministere mai 
importante cel al afacerilor interne (F. Restivo), apărării na
ționale (Luigi Gui), justiției (S. 
Gava), comerțului exterior (V. 
Colombo), reprezentanții P.S.I. 
dețin postul de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri (de 
Martino), și ministerele afaceri
lor externe (Pietro Nennl), in
dustriei (M. Tanassi), muncii (G. 
Brodolini), transporturilor (L. 
Mariotti). Republicanilor le-a 
revenit ministerul finanțelor (O. 
Reale).

Incheindu-se formal faza, cri
zei de guvern, începută la 19 
noiembrie prin demisia cabine
tului Leone, în fața actualei e-

chipe guvernamentale se des
chide calea — apreciată a fi 
anevoioasă — a traducerii în 
viață a programului de guver
nare. Zilele trecute, De Marti
no aprecia că programul guver
namental „are valoarea unui 
angajament, urmînd a se vedea 
cu ce voință politică va fi rea
lizat" și că preocupările se re
feră, îndeosebi, la „politica e- 
conomică", unde -- pe lingi 
„dificultăți obiective" se afirmă 
si „orientări politice care, 
toate că au înregistrat 
deschideri — se revine însă, 
esență, la linia deja urmată 
precedenta legislatură".

Poziția P.C.I. si P.S.I.U.P..

cu unele în în
a 

independenților de stingă ți so
cialiștilor autonomi a fost ex
primată în cadrul adunării re
prezentanților parlamentari ai 
opoziției de stingă ce a avut 
loc marți la Roma. In rezolu
ția adoptată cu acest prilej se 
menționează că politica de cen- 
tru-stinga nu răspunde intere
selor vitale ale maselor, și de 
aceea este necesară o alterna
tivă la această politică, căreia 
să-i dea viață toate forțele de 
stingă — laice si catolice. Se 
face, totodată, apel la forțele 
democratice, inclusiv cele din 
cadrul partidelor de centru- 
stînga pentru a se duce lupta 
unitar în vederea asigurării 
progresului economic si social 
al țării, al democrației păcii.

Prezentarea în fața parlame,.- ‘ 
tului și începerea dezbaterilor 
în jurul programului guverna
mental este prevăzută pentru 
primele zile ale săptămînii vii
toare. Ele vor începe mai în- tîi la Palazzo Madama (sediul 
Senatului) și apoi la Camera de- 
putaților.

J

SESIUNEA
SOVIETULUI SUPREM 

Al U.R.S.S.MOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La Moscova au continuat lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. în cea de-a treia zi a lucrărilor în cele două Camere ale Sovietului Suprem — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților — s-au încheiat dezbaterile pe marginea proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale și a proiectului bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 1969. în cadrul discuțiilor, deputății au făcut numeroase propuneri cu privire la dezvoltarea mai rapidă a diverselor ramuri ale industriei și agriculturii. în același timp au fost formulate observații critice la adresa u- nor ministere și departamente care au manifestat lipsuri în domeniul lor de activitate.

Un interviu 
al lui Waldeck RochetPARIS 12. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : într-un interviu acordat radiotele- viziunii franceze și publicat joi de „L’Humanite", Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, se referă la dezbaterile și hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C. Francez. „Manifestul adoptat de Comitetul Central, declară Waldeck Rochet, definește calea de trecere spre socialism a Franței ca o cale care țină seamă în același timp de condițiile specifice, proprii ale țării noastre, cît și de legile generale, confirmate de experiența internațională. Aceasta înseamnă că, bazîndu-ne în C1F' vi nuare pe legile cu caracter univer , ale revoluției socialiste, este pdslbil și necesar să avem în vedere, într-o țară ca a noastră, trecerea spr® socialism pe alte căi și sub alte forme decît acelea care au trebuit să fie folosite în alte țări și într-o altă epocă. Astfel, documentul nostru expune condițiile în care ar fi posibilă o trecere pașnică spre socialism, cu alte cuvinte fără război civil, ceea ce însă nu înseamnă șl fără luptă de clasă".

O. N. U.
„AFRICA VA RĂMÎNE SUBDEZVOLTATĂ 

CÎT TIMP INTERESELE STRĂINE
VOR OPERA PE ACEST CONTINENT* 

intervenția delegatului roman în Comitetul pentru 
teritoriile sub tutelă și neautonomeNEW YORK 12. — Trimisul special Agerpres, Nicolae loncscn, transmite : în Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonomo al Adunării Generale se desfășoară o amplă dezbatere consacrată coordonării eforturilor Organizației Națiunilor Unite îndreptate spre eliminarea vestigiilor colonialismului și a manifestărilor recrudescente de neocolonialism.Referindu-se în intervenția sa la proiectul de rezoluție, aflat în atenția participanților la lucrări, în legătură cu „Activitățile intereselor străine economice și de altă natură, care stau în calea aplicării declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale", reprezentantul României, Nicolae Micu, a arătat printre altele : „Dacă astăzi Africa prezintă tabloul unei vaste regiuni subdezvoltate, aceasta nu se datorește lipsei de resurse naturale sau umane, ci tocmai faptului că popoarele a- cestui bogat continent' au fost în mod crud și vreme îndelungată exploatate. Africa va rămîne subdezvoltată atîta timp cît interesele străine vor continua să opereze aici

★în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile de fond în legătură cu „problema coreeană". în atenția participanților la lucrări se află mai multe proiecte de rezoluțieAstfel, un grup de 14 state, printre care România, Bulgaria, Cambod- gia, Cuba, Cehoslovacia, Guineea, Mauritania, Ungaria, U.R.S.S. și altele, au prezentat două proiecte de rezoluție. în primul proiect de rezoluție se cere dizolvarea așa-numi- tei Comisii O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei, și se subliniază că problema unificării Coreei trebuie să fie soluționată de poporul coreean însuși, în conformitate cu principiul dreptului popoarelor la autodeterminare. în cel de-al doilea proiect se cere retragerea tuturor forțelor militare americane și a celorlalte forțe străine care ocupă Coreea de sud sub steagul Națiunilor Unite.

nestînjenit. Sarcinile organizației mondiale, ale întregii umanități, constau în ajutorarea mișcărilor de eliberare națională și socială, de pe continentul african și din alte teritorii dependente, să răstoarne eșafodajul ridicat de forțele colonialismului, pentru ca popoarele respective să se poată bucura în mod suveran și independent de toate bogățiile naturale ale țărilor lor".Reprezentantul român s-a pronunțat în favoarea proiectului de rezoluție care stipulează necesitatea aplicării depline de către toate instituțiile specializate și instituțiile internaționale afiliate la O.N.U. a Declarației cu privire la acordarea independentei țărilor și popoarelor coloniale. * •, s ■Ca și în anii trecuți, S.U.A. împreună cu alte 13 state, printre car® Australia, Noua Zeelandă, Filipine, Tailanda etc., au elaborat un proiect de rezoluție care stipulează menținerea trupelor americane în Coreea da sud, și continuarea activității „Comisiei pentru unificarea și refacerea Coreei", deși se știe că existența a- cestei comisii constituie o imixtiune în treburile interne ale poporului coreean.Atrăgînd atenția asupra caracterului ilegal al discutării în O.N.U. a așa-numitei „probleme coreene", delegația Cubei a cerut înscrierea ps ordinea de zi a sesiunii a unui nou proiect intitulat „Necesitatea încetării dezbaterilor în O.N.U. a problemei unificării Coreei". Acest punct va fi discutat în Comitetul Politic. In zilele următoare, urmează să fie depus oficial un proiect de rezoluție în legătură cu acest nou punct.
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