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PUNEREA IN FUNCȚIUNE
Conferințe

ale organi

A NOILOR OBIECTIVE zațiilor

in constelația
Uastriabării

Vacanfa 
elevilor

Zilele lui decembrie sînt pentru 
numeroase obiective de investiții 
veritabile bătăi de metronom ; la 
sfîrșitul acestei luni, potrivit calcu
lelor de anticipație, ele urmează 
să-și facă debutul Industrial.

Am urmărit acest efort final, de 
Intensă concentrare a forțelor, pe 
șantierele a două obiective indus
triale : Fabrica de pîine din Pitești 
și trefllatorla de cupru de la Fabrica 
de cabluri și materiale electroizo- 
lante din Capitală.

Pe șantierul piteștean am ajuns 
eh’»’- în ziua cînd constructorul și 
bc..driciarul, întruniți într-o obișnu
ită ședință de analiză, definitivau 
termenele de execuție pentru ulti
mele lucrări care preced punerea 
în funcțiune a fabricii. Am reținut 
din discuții că acum „urgența" o 
constituie terminarea execuției lu
crărilor conexe. După o dezbatere 
aprinsă de aproape două ore, în 
care timp părțile — constructorul și 
beneficiarul — șl-au precizat forțe
le, solicltîndu-șl reciproc sprijinul 
într-o chestiune sau alta, au ajuns 
la concluzia că există toate șansele 
ca șl aceste lucrări, fără de care 
punerea în funcțiune nu poate fi 
concepută, să fie terminate și recep
ționate în timp util. „Lucrările de 
construcții în ansamblul lor vor fi 
terminate pînă la 15 decembrie a.c., 
iar în ziua de 20 fabrica va începe să 
producă primele cantități de pîine" — 
a subliniat în concluzia discuției ing. 
Marcel lordănescu, șeful șantieru
lui. Deci, cel puțin la prima vedere 
intrarea în funcțiune la termenul 
planificat a Fabricii de pîine din 
Pitești este asigurată. Vom reveni 
Insă asupra acestui obiectiv.

în ce stadiil se t ' 
pentru darea în funcțiune 
torlei de cupru de la 
București T

— Execuția construcției 
ționarea utilajelor sînt

află pregătirile 
a trefila- 
F.C.M.E.-

și achlzi- 
operații, 

practUJ? de mult încheiate. Montajul 
se, e-jfășoară, de asemenea, mulțu
mitor. ' Stadiul lucrărilor conexe 
însă... ne îngrijorează — ne-a răs
puns tov. Vasiîe Cireașă, 
șef adjunct la F.C.M.E.

— Mai precis, care anume 
lucrările conexe vă trezește 
rarea ?

— Sincer vorbind, nici una dintre 
ele nu ne mulțumește. Cu excepția 
alimentării cu abur — despre ea am 
să vorbesc separat — celelalte uti
lități, adică alimentarea cu energie 
electrică și apă industrială, canali
zarea pentru evacuarea apelor in
dustriale, nu vor putea fi terminate 
pînă la punerea în funcțiune. Pentru 
început, vom recurge la improvizații.

— Exceptînd-o, înțelegem că ali
mentarea cu abur este singura lu
crare conexă rezolvată cum trebuie?

— Dimpotrivă. Este lucrarea care, 
la ora actuală (2 decembrie a.c., data 
cînd am discutat), are cea mai pro
nunțată rămînere în urmă. Magistrala 
prin care trebuie să ajungă aburul la 
noul obiectiv este departe de uzină. 
Și, din păcate, în acest caz, noi, bene
ficiarul, nu mai avem nici o posibi
litate să-1 ajutăm pe constructor.

Deși, aparent, stadiile de execuție 
a lucrărilor la cele două obiective 
se arată a fi radical diferite, in
vestigațiile elementelor de amănunt

inginer

ne-au arătat că în evoluția lor există 
deocamdată multe puncte comune, 
care fac vulnerabilă în egală măsură 
punerea în funcțiune, fiind de na
tură să îngrijoreze 
factorii de răspundere 
ră la finalizarea celor 
tiții.

Și într-un caz și în 
gordian" îl constituie 
crărilor conexe. Cineva ar putea o- 
biecta că rostul lor impune să fie 
terminate la urmă. Nu este însă 
deloc normal ca, în ambele ca
zuri, execuția tuturor acestor lu
crări să fie mult rămasă în urmă. 
Chiar dacă constructorul fabricii de 
pîine din Pitești a stabilit date 
ferme pentru execuția utilită
ților, el o face nu pentru prima oară

serios pe toți 
care concu- 
două inves-

altul „nodul 
execuția lu-

și nici de plăcere. Cele mai multe 
dintre termene i-au fost cerute ferm 
de către beneficiar și de împrejură
rile deosebite care impun intrarea în 
funcțiune la 31 decembrie a.c. a fa
bricii de pîine.

Situația de ultim 
s-a creat la aceste 
aduce din nou în atenție 
care domină încă activitatea 
constructori. Crezul lor a 
atacarea prioritară, chiar și

moment, care 
două obiective, 

optica 
multor 
rămas 
împo

triva oricărei logici tehnologice, a 
lucrărilor mari, de valori ridicate, 
care înlesnesc îndeplinirea relativ 
ușoară a planului, execuția lucrări-

loan ERHAN
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Aldturi de noua linie de cale ferată, recent dată în funcțiune la Porțile de Fier, se conturează profilul viitoarei 
șosele asfaltate (Foto : Gh. Vlnțîlă)
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Bărăganul, acest pă
mînt 
pîinii, .
firesc de prelungi, de 
parcă într-o dungă a 
zării 
zilnic 
apusul îl îngenunchează 
în cealaltă. Bărăganul, 
cu veri toropitoare, cu 
ierni hărțuite de vîn- 
turi haotice, Bărăganul, 
țintuit de veacuri, cu 
oameni cu tot, la acea 
existență „eminamente 
agricolă", nu mai în
cape de mult în noțiu
nea de „grînar" pe care 
și-a făurit-o, cu dărni
cie, peste timp. Mîinile 
îndeletnicite cu sfînta 
meserie a gliei au de
prins de cîțiva ani în
coace nu numai știința 
agriculturii industriale, 
ci și pe cea a industriei 
agricole, zămislind pe 
cîmpiile de cernoziom 
combinate și fabrici.

Sfîrșitul acestui an de 
mari și profunde sim
boluri pentru istoria 
României adaugă șiru
lui de victorii ale po
porului nostru și citeva 
succese, deosebit de 
semnificative, repurtate 
de oamenii muncii din 
Bărăgan, fie el și numai 
cel ialomițean. Dezvol
tarea continuă a agricul
turii a impus, ca pe o 
necesitate vitală, indus
trializarea, sub o formă 
sau alta, șl a produselor 
agricole. 
rească a 
dului de 
ritorială 
forțelor . . .
în județul Ialomița, la 
Slobozia, a ajuns tn 
aceste zile tn faza de 
premieră industrială, o 
fabrică de ulei, una 
dintre cele mai mari 
din țară. Amplasarea a- 
cesteia tocmai în inima 
Bărăganului înseamnă, 
înainte de toate, recu
noașterea marilor capa
cități de care dispun, 
deopotrivă, oamenii și 
pămîntul acestei cîmpii 
în obținerea și a altor 
produse agricole, nu
numai a griului.
Fabrica de ulei poa
te prelucra în 24 
de ore 40 de vagoane 
de floarea-soarelui, 15 
vagoane germeni de po
rumb ori 19 vagoane

■ soia. Am vizitat fabrica, 
ultima dată, la ora cînd 
de sub „teascurile" ei 
s-a prelins primul strop 
de ulei, fiind astfel păr
taș, printre halate albe 
și mistrii, la emoțiile 
firești ale muncitorilor 
și constructorilor care 
au dat contur acestei

intr-o dungă a 
răsăritul naște 

un astru pe care

Urmare fi- 
politicii parti- 
repartizare te- 

judicioasă a 
de producție,

viitoare „flori" a florii- 
soarelui de Bărăgan.

Dar pămîntul ialomi
țean a devenit £n anii 
socialismului și un 
mare bazin horticol 
revendicîndu-și și din 
acest punct de ve
dere dreptul la o in
dustrie proprie de pre
lucrare, tot superioară, 
a acestor roade. Si cum 
oamenii își respectă 
pămîntul, au înălțat și 
dat în funcțiune la Fe
tești o altă mare fa
brică, de conserve de 
legume, fructe și pastă 
de tomate, cu o pro
ducție anuală pe care 
n-o poate duce decît un 
tren cu... 2 000 de va
goane.

Și totuși. Bărăganul 
nu-i numai leagăn de 
grîne și floarea-soare
lui sau straturi de gră
dină. O altă identitate 
i-o conferă cultura po
rumbului. Și cum în ac
cepțiunea cea mai eco
nomică a cuvîntului po
rumbul înseamnă înain
te de toate carne, tot la 
Fetești, a început în 
această toamnă popu- 
larea masivă a u- 
nei alte mari tngrășă- 
torii de porci. La 
urma urmei și acest 
mare complex nu-i alt
ceva decît tot o fabrică, 
de carne, cu o produc
ție anuală de 10 mili
oane kg. Consecutiv cu 
introducerea purceilor 
în circuitul științific al 
obținerii cărnii, în ve
cinătatea complexului 
și-a început activitatea 
o fabrică de nutrețuri 
combinate, care va pro
duce 97 000 tone pe an.

Adăugăm la aceste 
„premiere ialomițene" 
altele două: darea în 
exploatare, la Slobozia, 
a unei autobaze pentru 
300 de mașini și turna
rea primilor metri cubi 
de beton la temelia vii
toarei fabrici de pro
duse lactate. Dar tot nu 
epuizăm noutățile jude
țului.

Am lăsat la urmă una 
dintre aceste „premiere" 
poate cea mai semnifi
cativă : sistemul de iri
gații Jegălia, cel mai 
mare, deocamdată, din 
țară, recepționat în a- 
ceste zile de decembrie, 
primul din amplul pro
gram de irigații stabi
lit de conducerea par
tidului și 
E aproape
bil să cuprinzi 
privirea, de jos, 
imensitatea cîmpiei, cele 
18 700 ha, să bănuiești

statului, 
imposi- 

cu 
tn

fuga apei din Dunăre, 
350 km, prin canale și 
conducte îngropate a- 
dînc în pămînt. Datele 
statistice spun multe. 
Cu mașinile ori cu bra
țele au fost mutați din 
loc 3,5 milioane metri 
cubi de pămînt — volu
mul total al terasamen- 
telor. Debitul canalului 
principal, de 24 mc, 
este echivalent cu cel 
al rîului Ialomița, la 
ape medii, iar puterea 
instalată a stațiilor e- 
lectrice de pompare 
este egală cu cea a ter
mocentralei Ovidiu.

în acest punct ter
menii de comparație 
s-au epuizat. S-au epui
zat pentru că 
acestui sistem 
gații. datorită mărimii 
lui, nu poate fi pusă 
încă alături de cea a 
altor viitoare sisteme. 
Totuși, după calculele 
specialiștilor, excluzînd 
imprevizibilul, se apre
ciază că producțiile me
dii la hectar în 1969 vor 
afinge următoarele co
te : 4 000 kg grîu, 6 600 
kg porumb boabe și 
80 000 kg lucernă sau 
masă verde. Uneori 
chiar și cifrele pot de
veni fascinante...

Fascinante mai ales 
pentru oamenii din a- 
ceastă parte a locului 
pe care i-am întîlnit tn 
toiul trecutei veri sub 
pleznele de foc ale soa
relui, căutînd o scamă de 
nor, fascinante pentru 
că apele Dunării vor 
potoli definitiv buzele 
crăpate ale pămîntului, 
deocamdată pe 18 700 
ha, fascinante pentru că 
acest sistem va fi peste 
cîțiva ani „un pui" față 
de cele de la Pietroiu- 
Ștefan cel Mare, Dună- 
rea-Galați sau celelalte, 
care vor schimba rit
mul biologic al agricul
turii în Bărăgan.

Metamorfoza germi
nației din viitoarele la
nuri îmi pare în acest 
decembrie de împliniri 
ca un simbol al trudei 
nobile, pe deplin răs
plătite. a celor care 
scriu în pămîntul Bără
ganului o cronică de 
victorii. Poate de aceeit 
știutele lanuri de po
rumb din vară îmi îm
ping- imaginația la cele 
din viitorul anotimp al 
ciocîrliilor, și mi-n- 
deamnă să spun ca pe 
un vechi cîntec: „Cu
curuz cu frunza-n sus/ 
Sărut mîna cui te-a 
pus..."

eficiența 
de iri-

Alexandru BRAD

Așteptată cu firească ne
răbdare, vacanta de iarnă a ele
vilor, care începe după ultima 
oră de curs a zilei de 21 de
cembrie, va prilejui și în acest 
an tineretului școlar zile de 
destindere binemeritată, după 
un trimestru de învățătură. Din 
agenda, bogată în manifestări 
cultural-educative și sportive a 
vacanței, nu vor lipsi serbările 
școlare, carnavalurile vizionă
rile de spectacole de teatru și 
film, excursiile și drumețiile 
vizitele la muzee etc.

Cu ocazia aniversării procla
mării Republicii Socialiste Ro
mânia, în toate școlile și tabe
rele de odihnă vor avea loc ser
bări, la care își vor da con
cursul formații artistice de ti
neret și ale sindicatelor, întîl- 
niri cu diferite personalități ale 
vieții social-politice și culturale, 
care vor vorbi copiilor despre 
semnificația evenimentului, de 
condițiile create de partidul și 
statul socialist pentru educarea 
și instruirea tinerelor generații.

Devenită tradițională, serbarea 
„Pomului de iarnă" se va des
fășura între 27 decembrie și 5 
ianuarie.

Aproape 11 000 de pionieri și 
școlari își vor petrece vacanta în 
frumoasele stațiuni de pe Valea 
Prahovei șl din alte colțuri pi
torești ale țării. Numeroși pio
nieri, „înarmați" cu rucsacuri și 
întreg echipamentul de rigoare 
vor porni în drumeție pe cără
rile munților sau în excursii 
prin țară. Nici cei rămași acasă 
nu vor fi uitați. Pentru ei se vor 
organiza întreceri sportive, tur
nee ale teatrelor cu piese din 
repertoriul pentru tineret. în- 
ttlniri cu scriitori și actori în
drăgiți etc. în centrele cu o 
populație școlară numeroasă, se 
va organiza o „săptămînă a fil
mului pentru pionieri și școlari" 
tn care vor fi incluse producții 
adecvate vîrstei acestora. în u- 
nele orașe vor funcționa cluburi 
ale liceelor unde vor fi progra
mate seri literare, simpozioane, 
manifestări sportive. Pentru e- 
levii liceelor și școlilor profesio
nale se organizează un concurs 
de săniuțe. Sălile de sport vor f> 
deschise și ele pentru întreceri 
la handbal, volei, baschet și te
nis de masă.

Gheorghe DAVID

Final de
sesiune

Intrată în ultima etapă a activi
tății sale (a mai rămas, practic, o 
săptămînă pînă la încheierea lu
crărilor), sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. 
zile un ritm 
dezbaterile pe 
proape 100 de 
ordinea de zi 
tr-o avalanșă de documente finale 
care cuprind o parte dintr-o gamă 
extrem de largă de preocupări.

Sintetizate, aceste preocupări ofe
ră o imagine concludentă a prin
cipalelor probleme care confruntă 
astăzi comunitatea internațională — 
statornicirea unor relații între sta
te bazate pe respectarea fidelă a 
principiilor Cartei O.N.U.. diminua
rea și eliminarea pericolului de 
război prin adoptarea unor măsuri 
eficiente de dezarmare, sprijinirea 
dreptului la independentă al po
poarelor aflate încă sub dominația 
colonială, eliminarea rasismului și 
apartheidului, micșorarea decalaju
lui alarmant dintre nivelurile de 
dezvoltare economică ale statelor, 
respectarea drepturilor și libertăți-

dintre 
îngrijo-

cunoaște în aceste 
deosebit de intens: 
marginea celor a- 
puncte înscrise pe 

se concretizează în-

OP TIMIȘ TA1UMINA
PICTURII ROMANEȘTI

(Continuare în pag. a IV-a)

suferința. 
reflectat 

conștiința 
combustii 
declanșat

Dumitru GHÎAȚÂ
artist al poporului

SPORT
POLITEHNICA BUCUREȘTI a obținui o victorie 
confortabilă Ia Madrid, în cadrul „CUPEI CAM 
PIONILOR EUROPENI" la baschet feminin
Un comentariu al maestrului emerit al spor 
tului MIHAI NEDEF, Ia capătul acestei săp 
tămîni a baschetului
Italianul BENVENUTI A RĂMAS CAMPION AL 
LUMII LA BOX, categoria mijlocie, învingîndu-1 
la puncte pe nord-americanul Don Fullmer 

Alte știri din țară și de peste hotare, în pagina 
a IH-a

citeva zile apare

ALMANAHUL „S 9
Una din marile anchete internaționale

CORESPONDENȚA 
DIN NEW YORK 

DE LA NICOLAE IONESCU

..

întreaga operă a Iul 
Luchian este o demons
trație continuă, impresio
nantă, a voinței omului 
de a depăși 
Tragedia s-a 
lent, treptat, în 
lui determinînd 
interioare ce au 
metode de formulare vi
zuală a acestei noi con
științe. Neputința fizică îl 
obligă să stăruie în con
templarea fenomenului 
optic, să aleagă cu zgîr- 
cenie, să dozeze cu ma
ximă economie și, lucid, 
să extragă esențe. 
Pulsează în. fiecare din 
imaginile realizate de el 
o consonanță lăuntrică, 
de substanță poetică, cu 
Imaginea reprezentată ca 
și neașteptata descope
rire a bucuriilor tăinuite 
de natură. Luchian tră
iește pentru bucuria de a 
vedea și de a comunica 
și altora această bucurie. 
Sîmburele central al po
eticei lui îl formează ati
tudinea față de natură, 
conștiința că frumusețea 
vizibilă a lumii este în 
primă ordine a creației

importantă. Respectul 
pentru natură legat de o 
filozoiie în care nu există 
opoziție între material și 
spiritual face să se de- 
gaje poezia implicată prin 
temele naturii. Există un 
sens al echilibrului, ar
moniei și discreției, în 
care gama caldă în
cheagă o ambianță mu
zicală, de un farmec 
tonifiant.

Fără a rămîne la me
toda impresionistă, vizi
unea lui pornește de la 
ea ca de la o bază. De 
altfel, temele lui Manet, 
Degas, ale impresioniști- 
lor și postimpresioniștilor, 
nu fac decît să vorbească 
despre un punct de ve
dere care aparține în în
tregime gîndirii lui plas
tice. Luchian a construit 
o artă cu o nouă forță de 
viețuire, cu un sentiment 
pictural care reliefează 
fondul sensibil al picturii

româneștl. Arta lui se si
tuează atît pe plan este
tic cît și prin esența ei în- 
tr-o Ipostază opusă față 
de tot ce a fost pictura 
românească pînă la el. 
Fără deformări, fără vio
lentări cromatice, des
chide un nou capitol în 
istoria picturii românești. 
Este o artă senină, pre
țioasă ca materie și 
strălucire cromatică, sim
plă, 
dată 
tura 
rata 
sale 
sentimente, 
unor elemente plastice. 
Grigorescu a fost primul 
care a înțeles ce în
seamnă limbaj plastic, 
descoperind dincolo de 
prefigurare, posibilitățile 
sugestiei, ajungînd de la 
formă la senzația optică, 
la culoare și lumină. Spre 
deosebire de Grigorescu,

ușor de înțeles. O- 
cu Grigorescu, pic- 
ajunsese la adevă- 
conștiință a menirii 
de a exprima idei, 

cu ajutorul

care folosește pigmenți 
amestecați într-o gamă 
redusă, cu foarte puține 
pete de culoare pură, sau 
de Andreescu, care-și ex
primă tristețea în surdină 
într-o armonie de griuri 
și brunuri, Luchian a lu
minat întreaga pictură 
românească, a colorat-o 
într-un sens optimist al lu
minii. Lumina lui nu este 
lumina naturală ci o lu
mină interioară, rezultată 
din folosirea culorii stră
lucitoare, nealterate prin 
amestecuri. Ajunge astfel 
ca Inspirîndu-se din na
tură, pornind de la na
tură, să nu o imite ci să 
lucreze „în felul ei*. In
fluența morală a picturii 
lui Luchian, incitarea la 
îndrăzneală, la indepen
dență, pe care ea o rea
lizează s-a resimțit apoi 
în toată pictura româ
nească. Tonitza a fost a- 
cela care, cu o Inteli
gență de estetician, în- 
țelegînd necesitatea unui 
limbaj propriu al picturii, 
a continuat cel mai direct 
drumul culorii început de 
Luchian.

Colaborează scriitori, profesori, dac B'dLL, PIERRE BOULLE, RICHARD W.

tori, academicieni, experți de renume COAN, JEAN-JACQUES FOMBEUR, AN

ai psihologiei: ARVID AAS, MIGUEL DRE LE GALL, N. MARGINEANU, AL. Ml

ANGEL ASTURIAS, FRANZISKA BAUM

GARTEN, MIHAI BENIUC, HEINRICH

RODAN, JOSEPH GHANA, A. A. SMIRNOV,

TADEUSZ TOMASZEWSKI, F. R. WAKE

lor fundamentale ale omului, îmbu
nătățirea situației sociale în lume, 
consolidarea organizației Națiunilor 
Unite etc.

In actuala etapă a lucrărilor se
siunii. centrul de greutate se află 
în cele șapte comitete principale ale 
Adunării Generale, în cadrul că
rora sînt elaborate concret și a- 
doptate cele mai multe din proiec
tele de rezoluție pe marginea pro
blemelor înscrise ne ordinea de zi. 
In Comitetul politic — principalul 
organism al Adunării Generale — 
s-au înregistrat unele progrese tn 
dezbaterile consacrate problemelor 
dezarmării, prin adoptarea a trei 
din proiectele de rezoluție prezen
tate de diferite delegații. Dintre a- 
cestea reține atenția documentul e- 
laborat de un grup de zece state, 
printre care și România, în legă
tură cu „problema dezarmării ge
nerale și totale", în care se sub
liniază necesitatea imperioasă de a 
se intensifica eforturile în vederea 
realizării unui acord în acest do
meniu, solicitîndu-se în acest scop 
măsuri urgente din partea comite
tului „celor 1S“ de la Geneva, in
clusiv studierea căilor de realiza
re a unor progrese reale în ce 
privește dezarmarea nucleară sau 
alte măsuri parțiale de dezarmare. 
Celelalte două proiecte de rezolu
ție se referă la întocmirea unui ra
port de către secretarul general 
privind consecințele eventualei fo
losiri a armelor chimice și bacte
riologice, preeum și la necesitatea 
încetării experiențelor nucleare în 
toate mediile prin încheierea unui 
tratat de interzicere a experiențe
lor subterane. .

Ultimele două ședințe ale comi
tetului au fost consacrate dezbate
rii „problemei coreene", punct 
înscris și în acest an pe ordinea da 
zi a Adunării de delegațiile S.U.A, 
și ale altor țări, prin care, 
antrenînd O.N.U. într-o acțiune ca 
constituie o imixtiune în treburile
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE
DE PARTID ARAD

Județul Dolj dispune de o Industrie In 
continuă creștere, de condiții favorabile 
realizării unei agriculturi intensive și mul
tilaterale, de însemnate posibilități de dez
voltare social-culturală. Rezultatele obți
nute în activitatea economică, politică și 
social-culturală, experiența pozitivă, pre
cum și deficiențele existente, sarcinile pe 
anul viitor și modalitățile de a le îndeplini 
au făcut obiectul unei ample și aprofundate 
analize în cadrul conferinței județene de 
partid, care a avut loc sîmbătă, 14 de
cembrie.

Participanțil la conferință au salutat căl
duros prezenta în mijlocul lor a tovarășu
lui Emil Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Lucrările conferinței au dat o vie ex
presie atașamentului comuniștilor, al oa
menilor muncii din județ fată de partid, 
adeziunii lor depline la politica internă și 
externă a partidului ; ele au reliefat, tot
odată, maturitatea politică a comuniștilor, 
capacitatea lor de a îndeplini cu succes 
sarcinile de răspundere ce le revin în în
făptuirea mărețului program de dezvoltare 
multilaterală a patriei, elaborat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Națională.

Darea de seamă prezentată de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Dolj, a evidențiat importan
tele rezultate obținute de oamenii muncii 
din județ, sub conducerea organizațiilor de 
partid, în anii cincinalului. Din fondurile 
de investiții de 12,8 miliarde lei alocate 
județului în actualul cincinal s-au realizat 
și pus în funcțiune pînă acum grupurile 
cu o putere instalată de 650 MW din etapa 
a Il-a de la termocentrala Craiova, fabrica 
de beton celular autoclavizat, fabrica de 
aparataj electric, uzina de reparat locomo
tive Diesel-electrice, fabrica de confecții 
Craiova și alte obiective. De asemenea, 
s-au dezvoltat importante capacități de 
producție la Combinatul de zahăr și ulei 
Podari, întreprinderea de prefabricate, 
fabrica de textile „Independența" etc. In
trarea în funcțiune a noilor obiective, dez
voltarea și modernizarea celor existente au 
făcut cu putință ca în acest an să se ob
țină o producție industrială de 1,8 ori mai 
mare decît în 1965. întreprinderile din ju
deț au livrat suplimentar Ia export produ
se în valoare de peste 5,6 milioane lei. Po
zitiv este faptul că cea mai mare parte din 
producția realizată peste plan a fost rezul
tatul creșterii productivității muncii, ca ur
mare îndeosebi a acțiunii de' organizare 
științifică a producției și a muncii. Sarcini 
considerabil sporite vor reveni oamenilor 
muncii din județul Dolj în 1969, cînd volu
mul producției globale industriale va trebui 
să crească cu 27,4 la sută, în condițiile unei 
creșteri a forței de muncă cu numai 7 la 
sută. Fondurile de investiții în 1969 urmea
ză să depășească 1 miliard și jumătate lei, 
fiind destinate, atît unor obiective indus
triale, cît și unor obiective social-culturale 
între care construirea a circa 2 000 de a- 
partamente — cu 1 200 mai mult decît în 
cursul anului 1968 ; se vor desfășura din 
plin lucrările la localul Teatrului Național, 
la spitalul de 1 000 de paturi.

în perspectiva acestor sarcini, a exi
gențelor partidului de a ridica întreaga 
activitate de construcție socialistă la un 
nivel mai înalt, darea de seamă și numeroși 
vorbitori au stăruit asupra deficiențelor 
care mai dăinuie în diferite sectoare, asu
pra căilor de înlăturare a acestora, de spo
rire a eficientei muncii de partid.

Obiectul unei atenții deosebite l-au con
stituit rămînerile în urmă de la combinatul 
chimic și centrala termo-electrică Craiova. 
Nerealizarea sarcinilor de plan la combi
natul chimic este legată de unele lipsuri în 
contractarea și proiectarea instalațiilor 
pentru care forul tutelar. Ministerul In
dustriei Chimice, a fost pe bună dreptate 
criticat. Nu este însă mai puțin ade
vărat că rămînerile în urmă se dato- 
resc, totodată, și faptului că colectivul de 
conducere, organizația de partid nu au 
acordat atenția cuvenită bunei exploatări 
și întrețineri a instalațiilor și utilajelor, 
respectării disciplinei tehnologice și de 
muncă, calificării șl ridicării pregătirii pro
fesionale a celor care lucrează cu aceste 
instalații de mare complexitate. Tovarășul 
Pompiliu Iacobescu, director tehnic al com
binatului chimic, referindu-se la măsu
rile întreprinse cu ajutorul organelor cen
trale și al comitetului județean de partid 
pentru înlăturarea acestor deficiențe, a ară
tat că acestea au început să dea primele 
rezultate. El a exprimat hotărîrea întregului 
colectiv al combinatului de a-și mobiliza 
forțele pentru a asigura înlăturarea defi
ciențelor, astfel încît anul 1969 să devină 
un an de îmbunătățire radicală a activității 
acestei importante unități economice.

In cadrul lucrărilor conferinței s-a a- 
cordat o atenție deosebită sarcinilor ce re
vin organelor și organizațiilor de partid 
privind organizarea științifică a produc
ției și a muncii. A fost relevată în acest 
sens experiența pozitivă obținută Ia Uzina 
„Electroputere". Tovarășul Alexandru Hein
rich, director general al uzinei, a ridicat, 
totodată, un șir de probleme de interes 
general privitoare la folosirea rațională a 
capacității de creație a inginerilor, utilizați 
în prezent în multe cazuri în munci pe care 
ar avea posibilitatea să le facă cu deplin 
succes cadre cu pregătire medie. El a făcut, 
de asemenea, unele propuneri privind în
cadrarea inginerilor stagiari, simplificarea 
formularisticii, îmbunătățirea sistemului 
de salarizare a muncitorilor de înaltă cali
ficare.

Conferința a subliniat necesitatea unei 
preocupări mai susținute din partea orga
nelor și organizațiilor de partid, a comi
tetelor de direcție pentru întărirea disci
plinei în muncă. în legătură cu aceasta, 
tovarășii Ion Zăvăleanu, prim-secretar al 
Comitetului de partid al municipiului Cra
iova, ing. Ion Stăncnlete, secretarul comi
tetului de partid al Uzinei „7 Noiembrie", 
ți alții au criticat faptul că la unele între
prinderi, nu se respectă riguros pro
gramul de preluare a schimburilor, nu se 
exercită un control susținut al procesului 
de producție, îndeosebi în schimburile II și 
III. Mai mulți vorbitori au propus să se ia 
măsuri de perfecționare a actualei legis
lații a muncii, înlăturîndu-se acele preve
deri care permit perpetuarea manifestărilor 
de indisciplină ale unor elemente înapoiate, 
în același spirit s-a propus introducerea 
unui sistem perfecționat de angajare, atît a 
cadrelor inginerești, cît și a absolvenților 
școlilor profesionale. Referindu-se la mo
dul de folosire a mijloacelor fixe, tov. ing. 
Constantin Tudor, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., a criticat ușurința 
cu care se stabilește de către unele depar
tamente și întreprinderi oportunitatea pro
curării unor utilaje. în județul Dolj există 
mijloace fixe nefolosite, a căror valoare se 
ridică la peste 50 milioane lei.

Tinînd seama de volumul mare de in
vestiții prevăzut a se realiza în județul 
Dolj în cursul anului viitor, conferința a 
insistat asupra necesității lichidării unor 
fenomene negative care au influențat mo
dul de realizare a planului de investiții : 
lipsa de grijă pentru asigurarea din timp 
a documentațiilor, a utilajelor prevăzute în 
proiecte, a forței de muncă, etc.

Județul Dolj este unul din principalele 
producătoare de cereale și alte produse a- 
gricole. Conferința a scos în evidență roa
dele muncii stăruitoare depuse în ultimii 
ani în direcția folosirii mai judicioase a 
fondului funciar, extinderii suprafețelor 
Irigate, dezvoltării bazei tehnico-materiale. 
utilizării îngrășămintelor chimice. Anul 
acesta, în pofida condițiilor climatice vi
trege, s-au obținut producții medii la hectar 

de 2 225 kg grîu, de 2 620 kg porumb boabe 
în I.A.S., respectiv 1 470 kg grîu și 1 872 kg 
porumb boabe în cooperativele agricole de 
producție ; s-au dezvoltat fermele de ani
male. Este un fapt pozitiv că cele 13 I.A.S. 
din județ își încheie activitatea în acest an 
cu 14 milioane lei beneficii peste plan. Tov. 
Gheorghe Dindere, președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de produc
ție Dolj, Dumitru Binișor, . președintele 
C.A.P. Goicea Mare, Radu Constantin, pre
ședintele C.A.P, Amărăștii de Sus, au scos 
în evidență rezultatele bune obținute de ță
ranii cooperatori din județ ca urmare a 
dezvoltării legumiculturii și zootehniei. Par-, 
ticipanții la conferință au ascultat 
cu mult interes cuvîntul tovarășului ing. 
Petre Baniță, directorul stațiunii experi
mentale Bechet, care a vorbit despre suc
cesele deosebite obținute de cercetătorii 
acestei stațiuni în stabilirea agrotehnicii 
celei mai indicate pe terenurile nisipoase. 
Conferința a arătat însă că rezultatele ob
ținute în agricultură nu reflectă posi
bilitățile existente șl nu sînt la nivelul 
eforturilor materiale făcute de stat. Con
ferința a cerut organizațiilor de partid din 
C.A.P., comitetelor comunale de partid să 
desfășoare o muncă politică intensă spre 
a mobiliza întregul potențial de care dis
pune agricultura cooperatistă.

în ultimii ani, Craiova a devenit unul din 
marile centre universitare ale țării. Cursu
rile celor nouă facultăți ale universității 
craiovene sînt frecventate de peste 4 000

îmnșulm
UI Bodnaraș

în încheierea dezbaterilor. întîmpinat cu 
vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș care a transmis conferinței un 
salut cald, tovărășesc, din partea Comite
tului Central al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Vorbitorul a apreciat ca o caracteristică 
a organizației de partid Dolj, care s-a re
flectat și în lucrările conferinței, faptul că 
ea dispune de cadre pe deplin corespun
zătoare prin pregătirea, competența și de
votamentul față de cauza construcției so
cialiste. Atît din darea de seamă, cît și din 
cuvîntul delegaților a rezultat preocupa
rea deosebit de activă pentru obținerea 
unor realizări și mai bune în perspectivă.

Referindu-se în continuare la sarcinile 
pentru anul 1969. vorbitorul a subliniat 
ritmul înalt de dezvoltare preliminat pen
tru industria județului — 27,4 la sută — 
un ritm cu mult sporit față de cel reali
zat în cursul anului 1968 (19,5 la sută), ca 
și față de cel ce se prelimină pe ansam
blul economiei naționale în anul 1969. Va
loarea producției globale industriale ur
mează să crească de la circa 6,994 miliarde 
la 8,909 miliarde. Sînt întrunite toate con
dițiile pentru a putea aborda nu numai cu 
competență, dar și cu reale șanse de suc
ces sarcinile prevăzute ; dar conștiința a- 
cestei realități trebuie .însoțită de înțele
gerea faptului că vor fi necesare eforturi 
foarte serioase pentru realizarea lor. Ceea 
ce se impune mai ales este : o mai bună 
organizare a producției ; o mai bună, o 
foarte bună disciplină a muncii, din care 
fluctuațiile nejustificate să fie eliminate nu 
prin exprimarea unor deziderate în ședințe 
interminabile, ci prin prevederi contractua
le concrete ; o mai bună calitate a produc
ției la toate sortimentele ; o ritmică reali
zare a planului pe toate liniile.

Vorbitorul a relevat în continuare aten
ția deosebită acordată de partid agricul
turii, atenție concretizată în măsurile ce 
au fost luate în ultimii ani pentru o mal 
bună organizare șl conducere a el, cores
punzător noii sale structuri, în dotarea 
masivă eu mijloace tehnice etc. Trebuie 
subliniat însă că agricultura noastră, care 
dispune de condiții naturale foarte bune, 
are încă o participare relativ mică la 
crearea venitului național.

Cifrele care au fost citate în conferință 
cu privire la recoltele mari obținute în 
cooperativele agricole din Amărăștii de 
Sus. Goicea și în multe alte cooperative 
sau întreprinderi agricole de stat — re
colte realizate în condiții de secetă — de
monstrează superioritatea agriculturii 
noastre socialiste. Dacă o asemenea secetă 
ne-ar fi găsit cu o agricultură fărîmițată, 
desigur că cifrele recoltelor n-ar fi putut 
să fie evidențiate în nici un fel de confe
rință. Important este însă să tragem toate 
concluziile să mergem vîrtos înainte, să 
luptăm cu seceta, cu mult înainte ca ea să 
se producă, cu alte cuvinte, să valorificăm 
deplin avantajele agriculturii socialiste.

Faptul că din 54 000 de comuniști, cîți 
numără organizația județeană de partid, 
22 300 sînt țărani — a arătat vorbi
torul — evidențiază de ce mare forță 
dispune ea la sate, cît de adînc a pă
truns partidul în acest sector. Dorința 
multor țărani cooperatori de a fi primiți 
în rîndurile partidului, de care s-a vorbit 
în conferință, denotă creșterea nivelului de 
conștiință al țărănimii, încrederea ei fermă 
în superioritatea socialismului. Țărănimea 
vrea și are tot dreptul să tragă toate fo
loasele de pe urma orînduirii socialiste, 
prin dezvoltarea unei agriculturi puter
nice, pe măsura resurselor existente, ca și 
a capacității și hărniciei ei. Cu atît mai 
mult trebuie luptat așadar împotriva a- 
celor situații de care s-a vorbit în spirit cri
tic în conferință, ca, de pildă, menținerea 
unor producții mici într-un șir de coopera
tive, a unei valori scăzute a zilei-muncă. Este 
de datoria organizației de partid Dolj să 
demonstreze că rezultate ca acelea ale 
I.A.S.-urilor și ale cooperativelor fruntașe, 
sau ale stațiunii experimentale agricole de 
la Bechet se pot obține nu numai pe supra
fețe limitate, ci în toată zona dunăreană, 
în întreaga agricultură a județului.

Tovarășul Emil Bodnaraș a insistat în 
continuare asupra necesității de a se 
diversifica activitățile în agricultură în 
raport cu posibilitățile existente în fie
care unitate, de a se dezvolta legumi
cultura, de a se extinde și folosi cu 
eficiență irigațiile etc. Cu toată dez
voltarea puternică a industriei în ju
dețul Dolj, nu trebuie uitat că marea ma
joritate a populației județului o formează 
populația rurală ; în timp ce la -producția 
industrială Doljul ocupă locul al zecelea pe 
țară, la producția agricolă el se situează pe 
locul 5. Printr-o muncă susținută, județul 
ar putea înainta pe unul din primele 
locuri. Este un obiectiv pentru a cărui în
deplinire merită făcute toate eforturile.

Vorbitorul a subliniat Interdependența 
dintre rezultatele obținute în agricultură și 

„Delegații la conferință își exprimă recunoștința fierbinte față de conducerea parti
dului și statului nostru, care desfășoară o neobosită muncă creatoare pentru perfecționarea 
formelor și metodelor de conducere ale întregii vieți social-economice, întărirea coeziunii 
națiunii noastre, pentru ridicarea României pe noi trepte ale progresului și ale civilizației. 
Avînd în fața noastră imaginea limpede a realizărilor dobindite și a unor minunate 
perspective de viitor, ne îndreptăm cu nețărmurită încredere gîndurile noastre către 
P.C.R. și conducerea sa înțeleaptă. Strîns uniți în jurul partidului, dînd glas profundelor 
simțăminte de dragoste și recunoștință ale comuniștilor și ale tuturor oamenilor muncii 
din județul Dolj, participanții la conferință asigură C.C. al P.C.R., pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor fermă de a-și consacra întreaga 
pricepere, dăruire și putere de muncă îndeplinirii exemplare a hotărîrilor partidului și 
statului nostru. Ne angajăm ca, alături de întregul nostru popor, să nu precupețim nici 
un efort pentru a ne aduce contribuția la continua înflorire a României socialiste".

'' Ada GREGORIAN
Nistor ȚUICU

de studențl. Referindu-se la activitatea or
ganizațiilor de partid din facultăți, tova
rășul Oprean Mircea Ion, rectorul univer
sității, a relevat eforturile depuse pentru 
perfecționarea cadrelor didactice și forma
rea de noi cadre, eforturi concretizate în 
dezvoltarea cercetării științifice, asigurarea 
unei informări care să țină pasul cu pro
gresul științei contemporane. Totodată, el a 
subliniat preocuparea susținută a cadrelor 
didactice pentru a asigura o cît mai bună 
instruire a studenților, activitatea organiza
ției de partid și a corpului profesoral pentru 
formarea și dezvoltarea conștiinței comu
niste a studenților.

Din lucrările conferinței s-au desprins e- 
fectele favorabile ale noii împărțiri teri- 
torial-administrative, ca și ale altor măsuri 
luate de partid în ultimul timp pentru creș
terea rolului conducător al organizațiilor de 
partid. Mai mulți vorbitori, printre care 
Petre Gigea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean provizoriu Dolj, 
Alexandru Săninoiu, secretar al Comitetu
lui comunal de partid Daneț, Iancu Radu, 
secretar al Comitetului orășenesc Calafat 
al P.C.R., au stăruit asupra necesității de 
a se aplica consecvent principiile democra
ției interne de partid, de a se asigura parti
ciparea activă a comuniștilor la dezbaterea 
și rezolvarea tuturor problemelor, de a se 
spori preocuparea pentru educarea parti
nică și călirea ideologică a comuniștilor.

creșterea nivelului de trai al populației. 
Această corelație este și mai bine pusă în 
evidență dacă avem în vedere că, din popu
lația țării de circa 20 milioane, mai mult 
de jumătate este ocupată în agricultură, 
că produsele alimentare intră într-o pro
porție mare în bugetul tuturor familiilor. 
Sporirea continuă și diversificarea produc
ției agricole, ieftinirea ei, creșterea produc
tivității muncii și reducerea prețului de 
cost la toate produsele, sînt obiective de 
prim ordin pentru realizarea sarcinilor tra
sate de partid privind ridicarea nivelului 
de trai al întregii populații a țării.

Referindu-se în continuare la dezvoltarea 
pe care a căpătat-o Craiova, ca centru de 
cultură în care ființează Universitatea și 
numeroase alte instituții de învățămînt, to
varășul Emil Bodnaraș a insistat asupra 
necesității de a se acorda o atenție deose
bită calității învățămîntului. precum și edu
cării tineretului. în societatea socialistă 
tineretul este ferit de acele vicisitudini ca 
sărăcia, desconsiderarea, diferențierea de 
clasă, care caracterizau societatea noastră 
în trecut. Există însă șl pericolul ca la unii 
tineri să se nască sentimentul că toate au 
fost dintotdeauna așa. Este o sarcină nu 
numai a școlii, dar a tuturor factorilor edu
cativi, a tuturor comuniștilor, să dezvolte 
în rîndurile tinerilor conștiința nu numai 
a drepturilor, dar și a îndatoririlor, a înal
telor răspunderi ce le revin ca cei ce con
stituie schimbul de mîine, care va trebui 
să ducă mai departe opera de construcție 
socialistă. Merită reținute propunerile care 
s-au făcut aici cu privire la precizarea 
prin contracte individuale a obligațiilor 
tinerilor absolvenți în producție, dînd ter
menului de producție accepțiunea largă de 
creație, indiferent în ce domeniu — în uzi
nă, învățămînt, cercetare științifică, etc.

Vorbitorul a relevat în continuare, ca o 
trăsătură dominantă a politicii partidului, 
preocuparea pentru dezvoltarea democra
ției socialiste, preocupare ce și-a găsit ex
presie în ansamblul de măsuri adoptate 
în ultimii ani și în cadrul cărora se înscriu 
și crearea Frontului Unității Socialiste, 
proiectul de lege privind consiliile populare, 

întemeindu-se pe un asemenea cadru al 
dezvoltării interne, a spus vorbitorul, pe 
sporirea continuă a potențialului economic 
al țării prin industrializare, pe unita
tea moral-politică a poporului, pe alianța 
strînsă dintre clasa muncitoare și țărăni
me, cărora li s-a alăturat ca o mare și pu
ternică categorie socială intelectualitatea, 
partidul și statul duc o politică externă în
temeiată pe principiile respectării inde
pendenței șl suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc. Această 
politică și-a găsit o viguroasă afirmare în 
cuvîntarea rostită recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării 
semicentenarului Unirii Transilvaniei cu 
România. Constante ale acestei politici sînt 
preocuparea de a avea relații foarte bune 
cu toate țările socialiste, de a contribui la 
asigurarea unei unități trainice a țărilor 
socialiste și a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, de a dezvolta cola
borarea cu toate țările, indiferent de orîn- 
duire socială.

în încheiere, vorbitorul a subliniat răs
punderea organizației de partid Dolj în în
făptuirea politicii partidului. Să nu cău
tăm să ne substituim oamenilor muncii — 
a spus vorbitorul — pentru că partidul co
munist nu este totul, el este forța condu
cătoare. Totul este poporul. Să fim artiști 
în a promova, a încuraja, a organiza, a de
termina evidențierea tuturor rezervelor, a 
tuturor forțelor morale și spirituale ale 
maselor populare. Avem un Imens poten
țial uman în această parte a pămîntulul ro
mânesc — oameni treji, harnici, experimen
tați în lupta cu greutățile. Să cultivăm 
inițiativa lor constructivă, răspunderea, in
tegritatea, care cuprinde și cinste, și corec
titudine, și statornicie, să combatem orice 
tendință de a se sustrage exigențelor inte
grității, să nu ezităm atunci cînd trebuie 
adresat un cuvînt de critică destinat a-1 
ajuta și ridica pe om. Să fim mereu mai 
aproape de oameni. Comunistul trebuie să 
devină, prin dezvoltarea și afirmarea răs
punderilor sale în fața celorlalți care nu 
sînt membri ai partidului, omul spre care 
ei trebuie să se îndrepte după sfat, fiind 
siguri că întotdeauna vor găsi un cuvînt 
bun, bine cîntărit. Urmînd această cale, nu 
ne îndoim că va putea fi angajată orice 
bătălie, oricît de grea ar fi, că va putea fi 
cîștigată și bătălia pentru realizarea pla
nului pe anul 1969.

★
Conferința a ales Comitetul județean de 

partid și comisia de revizie. Plenara co
mitetului județean a ales ca prim-secretar 
pe tov. Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R..

Conferința a adoptat textul unei telegra
me către C.C. AL P.C.R., CĂTRE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune, printre altele :

trecere în revistă a realizărilor 
o analiză a cărei notă caracte- 
constituit-o profunzimea. înalta 

a dezbaterilor, răspunderea par- 
îndeplinirea neabătută a hotărî-

înscriindu-se ca un eveniment de seamă 
în viața organizației județene de partid 
Arad, conferința acesteia, ținută în ziua 
de 14 decembrie la Palatul Culturii, a 
prilejuit delegaților, reprezentînd pe cei 
peste 41 000 membri de partid din județ, 
o amplă 
obținute, 
ristică a 
exigență 
tinică în 
rilor partidului.

Delegații au salutat cu căldură partici
parea la lucrările conferinței a tovarășului 
Chivn Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Darea de seamă, prezentată de tov. Teo
dor Haș, membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al comitetului județean de partid, 
a relevat că succesele înregistrate în dez
voltarea economiei și culturii județului con
stituie o ilustrare a justeței și eficienței 
măsurilor luate de conducerea partidu
lui în scopul perfecționării procesului de 
edificare socialistă a tării, rezultatul fi
resc al eforturilor si preocupărilor per
manente ale tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, pentru înfăptui
rea obiectivelor prevăzute în programul 
elaborat de Congresul al IX-lea. Confe
rința Națională a partidului șl Plenarele 
C.C. al partidului care le-au urmat.

Din bilanțul activității colectivelor din 
întreprinderile industriale se desprinde că, 
în cele 11 luni ale anului, planul produc
ției marfă vîndută și încasată a fost înde
plinit. iar cel al producției globale depă
șit. în toate ramurile industriei s-a acor
dat o atenție deosebită diversificării pro
ducției. asimilării unor produse noi cu 
performante tehnico-economlce superioare, 
ridicării eficientei întregii activități econo
mice.

Succese de seamă s-au obținut și în uni
tățile agricole. întreprinderi agricole de 
stat au depășit producțiile planificate la 
grîu, porumb, floarea-soarelui, precum șl 
la producția animalieră. Veniturile coope
rativelor agricole de producție au cres
cut cu peste 50 milioane lei.

înfățișînd roadele activității desfășurate, 
darea de seamă a scos în evidentă că este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii activității economlco-finan- 
ciare a întreprinderilor, prin folosirea ju
dicioasă a marilor rezerve de care «sP^n- 
utilizarea rațională a capacităților s su
prafețelor de producție, a forței de muncă, 
lichidarea tuturor cheltuielilor neeconoml- 
COSSe.

Conferința a apreciat, d,e...f,sem®”?f’țîl^ 
agricultura are toate condițiile materiale 
care să facă posibilă realizarea unor spo
ruri însemnate de producții la hectar la 
principalele culturi cerealiere, dezvolta
rea creșterii animalelor și mal cu seamă 
a legumiculturii. Darea de seamă a sub
liniat că, pentru înfăptuirea în bune con
diții a sarcinilor calitativ superioare car® 
revin organizațiilor de partid din între
prinderi șl instituții, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită perfecționării 
continue a muncii organizațiilor de partid, 
creșterii rolului și competentei lor în rezol
varea multiplelor probleme ale conducerii 
economiei și activității social-culturale și 
politice.

în centrul dezbaterilor conferinței au stat 
problemele referitoare la ridicarea nive
lului activității industriei, care deține o 
pondere însemnată în economia județului 
și dispune de suficiente resurse pentru ca, 
pe baza diversificării producției, îmbună
tățirii proceselor tehnologice, generalizării 
experienței înaintate, să-și sporească in 
mod substanțial contribuția la creșterea^yo- 
lumului de acumulări 
nomiei naționale.

Sarcini deosebit de 
această privință — a 
Gornic, prim-secretar — ----------
cipal de partid Arad — colectivelor de 
muncă ale întreprinderilor din orașul Arad 
care, sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să continue cu mai multă 
perseverență aplicarea în mod operativ 
a măsurilor preconizate în cadrul acțiunii 
ample de organizare științifică a producției 
și a muncii. în scopul adîncirii democra
tismului propriu economiei noastre, comi
tetul municipal de partid va trebui să 
acorde o mai mare atenție bunei desfășurări 
a adunărilor generale ale salariaților, asi- 
gurînd participarea tuturor oamenilor mun
cii la conducerea întreprinderilor, ajutînd 
comitetele de direcție să manifeste mai 
multă receptivitate față de propunerile va
loroase ale muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor. De asemenea, în centrul atenției 
noastre trebuie să stea realizarea la timp a 
obiectivelor prevăzute în planul de inves
tiții, precum și urmărirea punerii în func
țiune la timp șl în condiții optime a aces
tora.

șl beneficii ale eco- 

importante revin în 
arătat tovarășul Ion 
al Comitetului muni-

Factorul cheie de care depinde, în ul
timă instanță, înfăptuirea sarcinilor sporite 
ale anului viitor — a spus tovarășul 
Ovidin Șerbescu, director general al Uzine
lor textile „30 Decembrie" — îl constituie 
folosirea judicioasă a capacității cadrelor, 
stimularea inițiativelor lor valoroase, com
baterea manifestărilor de rutină și forma
lism, promovarea în producție a cuceri
rilor științei și tehnicii moderne. în acest 
scop, în cadrul secțiilor de bază ale uzine
lor textile arădene, s-a trecut la regruparea 
personalului tehnic-ingineresc în nuclee 
care să asigure ridicarea pe o treaptă su
perioară a organizării tehnologiilor de fa
bricație.

în spirit critic, tovarășii loan Mocuța. 
mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R., 
Vasile Abrudan, director general al Uzine
lor de vagoane, Titus Dinulescu, directorul 
fabricii de mobilă „Răsăritul" din Pîncota, 
s-au referit, între altele, la consecințele 
economice ale unor manifestări de indisci
plină la locui de producție, propunînd so
luții pentru îmbunătățirea muncii politico- 
educative în scopul dezvoltării unei opinii 
de masă împotriva atitudinilor retrograde, 
precum și unele măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Au reținut atenția conferinței cuvîntul to
varășilor Gheorghe Goina, Erou al muncii 
socialiste, președintele C.A.P. Sîntana, 
Szandâ Antal, președintele C.A.P. Doro
banți, loan Coroiu, președintele Uniunii ju
dețene a C.A.P., și Petru Glavan, directorul 
I.A.S. Nădlac, care, înfățișînd aspectele 
esențiale ale experienței acestor unități a- 
gricole, au scos în evidență căile principale 
de înlăturare a practicilor necorespunză
toare, manifestate în conducerea și îndru
marea activității unor cooperative agricole 
de producție și I.A.S. în scopul ridicării 
productivității muncii în agricultură, al dez
voltării intensive a acesteia, vorbitorii au 
subliniat că este necesar ca organele teh
nice de specialitate să asigure îmbunătăți
rea planificării producției în cooperativele 
agricole, a structurii culturilor și a așezării 
raționale a efectivelor de animale, potrivit 
condițiilor economice și naturale, tradiției 
fiecărei unități în parte.

Nota caracteristică a conferinței jude
țene de partid Arad consta fără îndoia
lă în caracterul ei de lucru, în analiza 
multilaterală a posibilităților existente pen
tru obținerea unor rezultate superioare, cri
tica principială a neajunsurilor, numeroa
sele propuneri judicioase ale delegaților la 
conferință, ceea ce i-a conferit acesteia 
posibilitatea de a jalona activitatea orga
nizației județene, în funcție de sarcinii®

curente și de perspectivă, puse de partid 
în fața comuniștilor, a oamenilor muncii 
din cuprinsul județului Arad. în cuvîntul 
său, tovarășul Ștefan Mocuța, secretar al 
Comitetului județean de partid, a insistat 
asupra necesității perfecționării activității 
politice și educative desfășurate de orga
nizațiile de partid, a căror maturitate și 
competentă trebuie să se reflecte în capa
citatea de a desprinde din multitudinea 
și varietatea problemelor ridicate de viață 
pe cele esențiale, în orientarea tuturor for
țelor spre înfăptuirea principalelor sarcini 
reieșite din hotărîrile partidului. Vorbitorul 
a remarcat că o condiție esențială pentru 
sporirea eficienței acțiunilor educative o 
constituie mai buna coordonare a muncii 
organizațiilor de masă și obștești, evitîn- 
du-se astfel dispersarea și fărîmițarea for
țelor, dînd caracter permanent între
gii activități ideologice. Spre a asi
gura ridicarea întregii munci de partid 
pe treptele corespunzătoare noii etape 
de dezvoltare a tării este necesar să 
fie combătute tendințele de superficia
litate, fuga după un număr mare de acțiuni, 
fără a avea în vedere, în primul rînd, con
ținutul și oportunitatea acestora, generali
zarea experienței celor mai bune cadre de 
partid, promovarea unui număr mai mare 
de activiști obștești.

Actuala etapă de edificare socialistă a 
țării — au scos în, evidență tovarășii Con
stantin Iancn, președintele consiliului ju
dețean al sindicatelor, Franciso Marx, pre

Cuvîntarea tovarășului
a

Chivu Stoica
în încheierea dezbaterilor, întîmpinat cu 

vii aplauze de către cei prezenți la confe
rință, a luat cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica.

După ce a adresat delegaților la confe
rința organizației județene de partid Arad 
salutul călduros al Comitetului Central al 
partidului nostru, personal al secretarului 
general al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat că 
în perioada care a urmat Congresului al 
IX-lea. Conferinței Naționale a partidului, 
întreaga activitate de partid și de stat s-a 
ridicat la un nivel calitativ superior, că nu 
există domeniu important al vieții econo
mice, sociale și politice în care să nu se fi 
resimțit suflul novator, științific promovat 
de partid. Arătînd că lucrările conferinței 
organizației județene de partid se desfă
șoară în condițiile cînd întregul nostru po
por depune eforturi susținute pentru în
făptuirea obiectivelor desăvîrșirii construc
ției socialiste, vorbitorul a înfățișat pe larg 
bilanțul rodnic al realizărilor poporului 
nostru în anii cincinalului, subliniind în 
acest context succesele repurtate de oa
menii muncii din județul Arad.

Abordînd în mod cuprinzător unele as
pecte ale politicii interne și externe a par
tidului nostru, tovarășul Chivu Stoica a 
evidențiat profundele semnificații ale mă
surilor adoptate în ultimul timp de partid 
pentru adîncirea și dezvoltarea democrației 
socialiste, pentru atragerea tuturor oameni
lor muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități la rezolvarea proble
melor de stat și obștești, creîndu-se astfel 
un climat prielnic manifestării personali
tății fiecărui cetățean al țării.

Viața a demonstrat și în cazul țării 
noastre că succesele politicii de edificare 
a noii orînduirl depind de maturitatea par
tidului, de capacitatea lui de a stăpîni le
gile obiective ale dezvoltării economice și 
sociale, de a lua cele mai potrivite măsuri 
pentru rezolvarea tuturor problemelor im
puse de mersul înainte al societății. Aceas
ta asigură înfăptuirea principiilor gene
rale ale socialismului potrivit condițiilor și 
particularităților din fiecare țară. Parti
dul nostru pornește de la premisa că so
cialismul se poate dezvolta și consolida 
numai dacă are rădăcini adînc împlîntate 
în realitățile țării, dacă se identifică cu as
pirațiile fundamentale ale poporului pe 
care-l servește cu credință.

între politica internă și externă a Ro
mâniei există o deplină concordanță. Par
tidul și guvernul tării noastre pun în cen
trul politicii externe a României dezvol
tarea prieteniei, colaborării și alianței cu 
toate țările socialiste pe care le leagă co
munitatea orînduirii. țelul comun, ideolo
gia marxist-leninistă, obiectivele întăririi 
coeziunii și forței sistemului socialist mon
dial. Asigurînd o largă și fructuoasă con
lucrare tovărășească, în spiritul stimei. în
crederii, egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, 
întrajutorării șl avantajului reciproc, ță
rile socialiste pot oferi un model înaintat 
de colaborare internațională, demonstrînd 
superioritatea socialismului și în domeniul 
relațiilor dintre state și națiuni. în același 
timp. România socialistă dezvoltă colabo
rarea cu toate țările, indiferent de orîn- 
duirea socială. Politica internă și externă 
promovată de partidul nostru se bucură 
de adeziunea totală, unanimă a întregului 
nostru popor, lucru dovedit de altfel și cu 
prilejul recentei vizite a conducerii de 
partid șl de stat pe aceste meleaguri ale 
patriei.

Apreciind caracterul de lucru, principia
litatea. spiritul critic exigent al conferin
ței, vorbitorul s-a oprit apoi asupra prin
cipalelor probleme care stau în fața orga
nizației județene de partid insistînd cu 
deosebire asupra căilor de rezolvare a 
acestora. După ce s-a referit la necesita
tea perfecționării continue a stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor de 
partid din județ, spre a conferi întregii 
munci de partid o înaltă eficiență, vorbi
torul a arătat că în județul Arad există 
întreprinderi puternice, unități agricole de 
stat și cooperatiste în care lucrează nu
meroase cadre competente. capabile să 
fructifice la nivelul exigențelor actuale 
condițiile favorabile create prin măsurile 
luate pentru îmbunătățirea conducerii și 
planificării economiei naționale, reorga
nizarea administrativ-teritorială a tării, 
îmbunătățirea structurii organizatorice a 
partidului.

în continuare, tovarășul Chivu Stoica a 
subliniat că sarcinile ce izvorăsc din noua 
etapă de dezvoltare a țării determină spo
rirea continuă a rolului conducător al 
partidului în întreaga viață socială, nece
sitatea creșterii competenței organizațiilor 
de partid în sesizarea fenomenelor noi ce 
apar, în rezolvarea optimă a problemelor 
actuale din domeniul economiei, culturii, 
vieții sociale, în această ordine de idei. 

,,Succesele obținute de poporul român în toate domeniile de activitate, dezvoltarea 
•n «Ti economiei, înflorirea științei, învățămîntului, culturii și artei, ridicarea
bunăstării celor ce muncesc reprezintă rodul politicii științifice a P.C.R., al aplicării 
creatoare a adevărurilor generale ale marxism-leninismului la condițiile țării noastre.

Populația județului nostru dă o înaltă prețuire politicii partidului de dezvoltare a 
democrației socialiste. Constituirea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare au menirea să asigure întărirea unității 
întregului popor in jurul partidului și participarea lui tot mai 'activă la viața eco- 
nomică, socială, culturală și politică, la conducerea treburilor țării, la asigurarea mersu
lui înainte al societății noastre socialiste.

Mîndri de rezultatele obținute, însuflețiți de justețea politicii partidului nostru, co
muniștii, oamenii muncii din județul Ar.ad, strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului 
său Central, vor munci cu toată dăruirea de sine, cu toată pasiunea lor creatoare, pentru 
a-și aduce contribuția lor deplină la întărirea scumpei noastre patrii, România socialistă".

Constantin MORARU 
Dumitru TÎRCOB

ședintele Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate germană, Maria 
Iovănescu, președintă a consiliului județean 
al femeilor — ridică cu o deosebită acuitate 
necesitatea îmbunătățirii' permanente a ac
tivității organizațiilor obștești în vederea 
fructificării la un nivel superior a capaci
tății și energiei maselor, lărgirii continue 
a democratismului orînduirii noastre. Pre
țioase sugestii legate de perfecționarea ac
tivității consiliilor populare au făcut în ca
drul conferinței tovarășii Petre Ene, vice
președinte al consiliului popular județean, 
și loan Tot, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Ineu. Ei au subliniat datoria 
organizațiilor de partid de a milita cu con
secvență pentru a încetățeni în toate insti
tuțiile o atitudine plină de solicitudine șl 
receptivitate față de cerințele îndreptățite, 
sugestiile, observațiile critice ale cetățeni
lor.

Tovarășul Liviu Derban, prim-secretar 
al Comitetului județean al U.T.C., s-a ocu
pat în cuvîntul său de sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.C. în educarea comunistă a 
tinerei generații pentru cultivarea în rîn- 
dul acestora a unei atitudini noi față de 
muncă. Tovarășii Melania Fiștioc, direc
toarea liceului nr. 3 Arad, și Aurel Martin, 
președintele comitetului județean pentru 
cultură și artă, au abordat probleme ala 
îmbunătățirii vieții culturale șl procesului 
de învățămînt 

vorbitorul a arătat că în activitatea comi
tetelor județean, municipal, orășenești,' din 
întreprinderi și comune se manifes! V *ncă 
unele practici depășite, necorespuiu-ăt. ara 
condițiilor create de noua structură orga
nizatorică a partidului. Deși în repetate șe
dințe de birou și plenare ale comitetului 
județean, precum și în ședințe ale comite
telor de direcții, s-au analizat probleme 
importante cum ar fi căile de ridicare a 
productivității muncii, îndeplinirea rigu
roasă a sarcinilor de export, rentabilizarea 
unor produse și reducerea cheltuielilor ma
teriale, lichidarea rămînerilor în urmă a 
unor șantiere, îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a fondului de timp, întărirea dis
ciplinei în producție nu s-au realizat de
cît parțial progresele scontate. Aceasta în
deosebi pentru că, pe de o parte, s-au 
prezentat unele materiale nefundamentate, 
generale, abstracte, iar, pe de altă parte, 
pentru că nu s-a urmărit cu perseverență 
și energie finalizarea unor măsuri judi
cioase.

Consecințele persistenței acestor neajun
suri se reflectă în menținerea cheltuielilor 
materiale la un nivel ridicat. Or, în orîn- 
duirea socialistă rentabilitatea nu este o 
chestiune privată a diferitelor întreprinderi, 
ci o problemă fundamentală a întregii so
cietăți. Concepția potrivit căreia economia 
socialistă și-ar putea permite să finanțeze 
timp îndelungat producții nerentabile con
travine în mod flagrant cerințelor dezvol
tării noii orînduiri, este expresia unei vi
ziuni economice rudimentare. încălcarea 
principiilor rentabilității nu poate să nu 
se răsfrîngă mal devreme sau mai tîrziu în 
mod negativ asupra eficienței economiei na
ționale în ansamblul el, asupra dezvoltării 
generale a societății. Vorbitorul a‘ a .’tat, 
totodată, că se impun măsuri eficiente pen
tru pregătirea în cele mai bune condiții a 
producției în așa fel ca sarcinile de plan 
să se realizeze încă din primele zile ale 
anului 1969.

Un capitol important al cuvîntărll tova
rășului Chivu Stoica a fost consacrat prin
cipalelor probleme ale dezvoltării agricul
turii județului, insistîndu-se asupra sarci
nilor privind sporirea producției vegetale 
și animale, întărirea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole de pro
ducție, îmbunătățirea îndrumării de către 
comitetul județean de partid a direcției a- 
gricole județene și a uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, astfel 
încît acestea să-și îndeplinească în mai 
bune condiții atribuțiile cu care au fost 
investite.

Vorbitorul s-a referit, de asemenea, pe 
larg la necesitatea îmbunătățirii activității 
de primire în partid, în special în între
prinderile de construcții, unitățile socia
liste din agricultură și comerț, la o mal 
atentă îndrumare a comitetelor comunala 
de partid pentru întărirea rolului lor în 
conducerea vieții economice și social-cul
turale, dezvoltarea democrației interne de 
partid, promovarea consecventă a princi
piului muncii și conducerii colective, creș
terea aportului consiliilor populare la so
luționarea multiplelor probleme din viața 
satului socialist.

După ce a apreciat unele succese obți- 
nute_ de comitetul județean de partid în 
desfășurarea activității de propagandă și 
a muncii politice de masă, vorbitorul a 
insistat asupra neajunsurilor care se mai 
manifestă în acest domeniu. Nu se urmă
rește cu perseverență conținutul și eficien
ta propagandei de partid, a muncii poli
tice și cultural-educative de masă. Se mal 
organizează activități cu un caracter ge
neral, rupte de realitățile vieții, de preo
cupările organizațiilor de partid și ale oa
menilor muncii. Nu este constantă grija 
pentru desfășurarea unor acțiuni menite 
să ducă la însușirea de către oamenii mun
cii, îndeosebi de către tineri, a concepției 
științifice despre lume.

în încheierea cuvîntărll sale tovarășul 
Chivu Stoica a spus : Sîntem convinși că 
aplicarea măsurilor stabilite în conferință 
va contribui la îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, de masă, obștești și 
de stat, la dezvoltarea economică și so
cială a județului, va întări frăția dintro 
oamenii muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din această parte a 
țării, coeziunea lor în jurul partidului, al 
Comitetului său Central.

■Ar
Conferința a ales noul comitet județean 

de partid și comisia de revizie. în prima 
ședință plenară, membrii comitetului ju
dețean au ales în funcția de prim-secretar 
pe tovarășul Teodor Haș. membru al Co
mitetului Central al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm participanții la conferință au a- 
dresat o telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. în care se arată 

printre altele :
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„SĂPTĂMÎNA
ASCHETULUr

„Cupa Dunării" 
ia hochei 

a hiat sfîrșit
comentată de maestrul emerit al sportului

MW
Sub panourile de baschet din sala 

Floreasca de foarte multă vreme nu 
c-a dat o atît de interesantă și de pa
sionantă luptă ca în săptămîna în
cheiată ieri. Miercuri și joi, apoi 
BÎmbătă și duminică au avut loc cîte 
un meci internațional ; în primele 
două zile, după cum se știe, echipele 
bucureștene Dinamo și Steaua — cea 
dintîl aflată în optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni", 
iar cea de-a doua în „Cupa Cupelor" 
— au avut de Busținut partide de 
mare interes în competițiile respec
tive în fața echipelor Spartak Brno 
și respectiv Hapoel Tel Aviv, iar 
echipa feminină Politehnica Bucu
rești a jucat la Madrid cu formația 
Creff din localitate. La sfîrșitul săp- 
tămînii, tn două meciuri cu caracter 
amical, selecționata noastră divizio
nară — aflată în pregătire pentru 
Balcaniada de la Izmir (Turcia) — a 
tntîlnlt formația din Tel Aviv.

In legătură cu cele trei meciuri 
oficiale, pentru C.C.E. și „Cupa Cu
pelor", un redactor al ziarului nos
tru a avut o convorbire cu maestrul 
emerit al sportului MIHAI NEDEF, 
actualmente antrenor și lector la ca
tedra de specialitate a I.E.F.S.

— Ca specialist și ca martor ocular 
Ia partidele Dinamo — Spartak Brno 
și Steaua — Hapoel Tel Aviv cum a- 
preclați nivelul jocurilor, evoluția 
oaschetbaliștilor noștri 7

— Mărturisesc că în această săp- 
tămînă a baschetului — un veritabil 
festin pentru cei ce iubesc acest 
«port — am avut prilejul să mă con
ving, ere'" i s-au convins și alții, 
că baschetul'' românesc poate face 
față cu destul succes în asemenea 
competiții europene de club. Meciul 
dinamoviștilor cu Spartak Brno, 
echipă de valoare incontestabilă pe 
continentul nostru și chiar pe plan 
mondial, ar merita, aș zice, califica
tivul maxim ce se poate atribui în 
baschet. Ne bucură foarte mult că 
actualii noștri campioni au reușit 
Bă contribuie cel puțin în egală mă
sură cu sportivii cehoslovaci la ca
litatea excepțională a partidei de 
miercuri șl să învingă o formație 
de al cărei potențial, de ale cărei 
tehnică și experiență s-au convins 
singuri toți cei ce au văzut meciul 
din tribunele sălii Floreasca sau la 
televizor.

Fosta mea echipă, în care am cu
noscut consacrarea în baschet. 
Steaua, are la rîndul ei meritul unei 
categorice victorii în dauna forma
ției din Tel Aviv, despre ale cărei 
posibilități ne-am putut da seama 
în partidele amicale pe care aceasta 
le-a susținut cu selecționata noastră 
divizionară. Baschetbaliștii de Ia 
Steaua au dominat net, au condus 
detașat In majoritatea timpului; dar 
pe cît de vizibilă a fost superiorita
tea lor la începutul și la sfîrșitul 
meciului, pe atît de evidente au fost 
momentele dificile din partea cen
trală a jocului.

— Cum considerați meciurile re
tur 7 Ava- JJul luat la București 
poate fi ‘ liniștitor pentru baschet
baliștii noștri ? Ce șanse acordați 
apoi baschetbalistelor de la Poli
tehnica ?

— Pentru Dinamo, cele 15 puncte

Nedef
avans sînt, se înțelege.» un avans. 
Spartak Brno, firește, nu a renunțat 
la ideea de a se califica ; șansele 
nu-i lipsesc deloc — joacă pe teren 
propriu, are marele avantaj al omo
genității și al experienței confruntă
rilor decisive. Insă dinamoviștii — 
îmi permit să le dau acest sfat 
— nu-și vor contura calificarea decît 
în cazul cînd, evitînd comiterea 
greșelilor personale, vor juca la fel 
de viguros și cu dăruire, cu acțiuni 
colective, încercînd continuu să a- 
runce la coș ca și acum cîteva zile 
tn sala Floreasca. De altfel, numărul 
de aruncări la coș, mal mare la 
dinamoviști, le-a determinat victo
ria, cu toate că — observăm și din 
lectura foii de arbitraj — precizia 
acestor aruncări a fost puțin mai 
mică la baschetbaliștii noștri.

Pentru Steaua șansele sînt ceva 
mai mari. Mă refer Ia „zestrea" ce
lor 31 de puncte. La Tel Aviv, 
Steaua va beneficia totodată și de 
aportul lui Alin Savu. Dacă va reuși 
să-și impună și apoi să mențină 
constant ritmul preferat, Steaua nu 
poate pierde calificarea; cel mult 
meciul retur... Să nu uităm că echipa 
Hapoel mizează nu numai pe un 
crescendo de formă al jucătorilor 
săi, ci și... pe inadaptabilitatea ste- 
liștilor cu terenul în aer liber pe 
care se va disputa returul de Ia 
8 ianuarie.

Despre Politehnica, ce să mal co
mentăm după elocventa 
realizată la Madrid 7 Se va 
fără îndoială.

victorie 
califica.

SOFIA 15. — (Prin telex de la Gh. 
leva) :

După cinci zile de întreceri, dis
putate pe patinoarul stadionului 
„Drujba" din Sofia, a luat sfîrșit 
cea de-a 7-a ediție a tradiționalului 
turneu de hochei pe gheață dotat cu 
„Cupa Dunării".

Evoluția echipei de tineret a ora
șului București la actuala ediție a 
turneului a fost nesatisfăcătoare. 
Dacă în partidele cu Belgrad 
și Sofia hocheiștil români au 
luptat cu multă voință, înfrîngerea 
lor la scor în fața reprezentativei 
capitalei bulgare datorîndu-se în 
mare măsură formei sub orice cri
tică a portarului de rezervă Roth, 
azi ei au fost de nerecunoscut, per- 
mițînd adversarului să-și desfășoare 
jocul în voie și să marcheze cîteva 
goluri din acțiuni standard. Scorul 
de 8—2 (1—0, 5—1, 2—1) în favoarea 
hocheiștilor maghiari oglindește din 
plin raportul de forțe de pe gheață.

In legătură cu comportarea echi
pei române la turneul de la Sofia, 
iată ce ne-a declarat antrenorul Zo- 
grafi: „Consider că tinerii hocheiști 
români s-au comportat cu mult sub 
valoarea lor. Cred că aceasta se da- 
torește în mare măsură oboselii de 
pe urma faptului că au fost solicitați 
destul de mult în ultimul timp. Nu 
au dat randamentul scontat nici ju
cătorii cu experiență mai bogată. 
Locul patru ocupat de hocheiștil 
noștri reflectă posibilitățile demons
trate la Sofia".

Meciul pentru desemnarea echipei 
cîștigătoare a turneului a opus for
mațiile Dinamo (Kiev) și Sofia. Ho
cheiștil sovietici au repurtat o cate
gorică victorie cu scorul de 9—1 
(1—0, 3—0, 5—1).

Clasament final: 1. Dinamo (Kiev), 
2. Sofia, 3. Budapesta, 4. București, 
5. Sofia (tineret). 6. Belgrad.

O imagine 
judo,

tn ceea ce privește spectaculozitatea concursului de 
irat sîmbâtâ și duminică în sala Floreasca

(Foto : Gh. Vințilă)

MANIFESTĂRI

CONSACRATE
„ZILEI
TIPOGRAFILOR"

Cu prilejul „Ziled tipografilor" du
minică au avut loc în Capitală și tn 
alte localități din țară bogate mani
festări artistice, la care au luat parte 
muncitori tipografi și familiile lor.

în sala de marmură a „Casei Scîn- 
teii", numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul marelui combi
nat poligrafic și de la întreprinderea 
poligrafică „13 decembrie" au asistat 
ia un program artistic la care și-au 
dat concursul corul Filarmonicii de 
stat „George Enescu" și actori ai tea
trelor Constantin Nottara șl Ion 
Creangă.

Manifestări similare au fost orga
nizate și pentru colectivele întreprin
derilor „Luceafărul", „Grafica nouă" 
și „Arta grafică" din București și pen
tru muncitorii tipografi din diferite 
alte orașe.

Clubul muncitoresc C.F.R. „16 Fe
bruarie 1933“ din Timișoara a găz
duit duminică variate manifestări în
chinate sărbătoririi „Zilei tipografilor". 
Printre cei prezenți se aflau numeroși 
muncitori tipografi, constructori carr 
înalță noul complex poligrafic din Ti
mișoara, precum și alți oameni ai 
muncii din localitate. în cinstea „Zilei 
tipografilor" a fost prezentat un pro
gram cultural-artistic, care a cuprins 
muzică vocală și instrumentală, dan
suri și recitări susținute de Filarmo
nica de stat „Banatul", școala popu
lară de artă, precum și de formațiile 
artistice ale întreprinderii poligrafice 
Timișoara și ale Casei pionierilor din 
localitate.

La Casă de cultură a sindicatelor 
din Craiova a avut loc, duminică di
mineața, o adunare dedicată comemo
rării a 50 de ani de la greva munci
torilor tipografi din 13 decembrie 
1918. A vorbit Vintilă Turcu, secre
tar al Comitetului municipal al P.C.R. 
Craiova.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 17, 18 și 19 decembrie. în 
țară : vremea continuă să se 
încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros in jumă
tatea de sud-vest a țării, unde 
vor cădea precipitații temporare. 
Vînt potrivit, predominînd din 
sud șl sud-vest Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 4 grade, iar 
maximele între minus 3 și plus 
7 grade. Ceață locală.

MADRID POLITEHNICA

BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE 

LA SCOR
La Madrid s-a disputat primul 

meci dintre echipele Creff Madrid și 
Politehnica București, contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni" la 
baschet feminin. Victoria a revenit 
baschetbalistelor românce cu scorul 
de 70—45 (34—19). Cele mai bune ju
cătoare ale învingătoarelor au fost 
Gabriela Ciocan (15 puncte), Ecateri- 
na Vogel (13 puncte) și Bogdana 
Diaconescu (12 puncte).

Returul acestei întîlniri se va des
fășura la București la 11 ianuarie.

VOLEI»

MECIURI MARATON 

IN ETAPA DE IERI
în lipsa celui mai important meci 

al penultimei etape al turului cam- 
Sionatului național de volei (Rapid- 

linamo, masculin) — amînat pen
tru o dată ulterioară, spectatorii 
bucureșteni au optat, după prefe
rință, pentru cuplajul masculin din 
sala Progresul sau jocurile feminine 
de la Dinamo. Și unii și alții au 
avut parte de cîte o întîlnire cu- 
prlnzînd 5 seturi, al cărui deznodă- 
mînt' a fost cunoscut abia în ulti
mele clipe. învingătorii acestor „ma- 
ratoane" voleibalistice — Tractorul 
Ia băieți și Medicina la fete, în par
tidele susținute cu Progresul și res
pectiv C. P. Bacău — și-au datorat 
succesul mal bunei pregătiri fizice.

în celelalte jocuri desfășurate în 
Capitală s-au înregistrat rezultate 
așteptate. Campionii țării, steliștii, 
au învins cu 3—0 Politehnica Cluj, 
iar dinamovistele bucureștene au în
trecut tot cu același scor tînăra e- 
chipă C.S.M. Sibiu. Meciurile nu 
s-au ridicat însă la nivelul așteptat, 
înaiptea ultimei etape, a turului, ce 
va avea loc la 22'decembrie, în cla
samentele primei divizii a campiona
tului național conduc neînvinse e- 
chipele cluburilor Steaua (masculin) 
și Rapid (feminin) cu același număr 
do puncte ! 20.

D. I.

FĂRĂ FOTBAL NU SE POATE...
Nemaipomenita vră

jitorie a tehnicii mo
derne, „tranzistorul", îl 
revendicăm noi, supor
terii fotbalului, ca pe 
un bun al nostru, o 
parte din viața pătima
șă a tribunelor. Ieri, 
de pildă, tranzistorul 
și-a făcut simțită pre
zența, legînd prin fire 
nevăzute zeci de mii 
de oameni aflați la 
mari distanțe pe dife
ritele stadioane ale pe
ninsulei italice. Adică, 
în fond, a procedat la 
fel cum procedează și 
cu noi, amatorii ro
mâni de fotbal, la fie
care etapă a campiona
tului, stîrnind în mij
locul publicului și une
le reacții neașteptate.

Exact cu zece zile în 
urmă, stăteam cu ure
chea lipită de minus
culul difuzor, ascultînd 
relatarea radiocronica- 
rului. Și sînt convins că 
o mulțime de suporteri 
de la Oradea pînă la 
București făceau atunci 
apel la tranzistor. Era 
un meci de încheiere a 
stagiunii, un fel de 
meci al orgoliului pe 
care F. C. Argeș îl dis
puta în fața publicului

său. Ascultam și-mi dă
deam seama după ova
ții că argeșenii, dincolo 
de o victorie la scor, 
recîștigau prin joc în
crederea simpatizanți- 
lor. Era un succes, o 
realizare a întregii e- 
chipe.

Ieri, în campionatul 
italian, competiție care 
stîrnește atenția pro- 
nosportiștilor români în 
această vreme de pau
ză fotbalistică, tranzis- 
torii puneau la grea în
cercare nervii și inimi
le tifosi-lor. Cagliari, 
fruntașa clasamentului, 
juca „acasă", acolo în 
Sardinia, unde nu-și 
iartă adversarii pînă 
nu le ia ambele punc
te. A. C. Milan, rivala, 
se întrecea cu A. S. 
Roma, echipa tui He- 
lenio Herrera, pe Sta
dionul Olimpic. Tran- 
zistorii spuneau mi
lanezilor : la pauză, 
la Cagliari, scorul este 
încă alb. Tranzistorii 
spuneau celor din Sar
dinia : la pauză, la 
Roma, Milan conduce 
cu 1—0. Vă închipuiți 
ovațiile izbucnite pe a- 
rena din Cagliari, atunci

cînd undele radio au 
purtat vestea: în mi
nutul 63, Roma a ega
lat printr-un gol al ti
nerelului Taccola. Pînă 
la sfîrșit, atacul plin 
de stele — Hamrin, 
Sormani, Rivera, Prati 
— n-a reușit să înscrie 
încă un gol și astfel Mi
lan a pierdut un punct. 
Cagliari, în schimb, a 
învins cu 3—0 pe Pisa 
și s-a distanțat în cla
sament. Etapă bună, pe 
tot frontul, pentru echi
pa Sardiniei. Și rivalii 
de la Florența au fost 
stopați (0—0 cu A. C. 
Torino), iar Juventus a 
pierdut cu 2—1 la Vero
na. Așa, ca să se știe, 
ieri, doi faimoși jucă
tori, Suarez (Inter) și 
Bercelino (Juventus) au 
ratat cîte un penalti. 
Șutul primului a fost 
respins de portar, ce
lălalt a tras, pur și 
simplu... afară. Era 
foarte interesant să 
asculți reacția publi
cului de pe alte stadioa
ne, reacție foarte diver
să, provocată prin in
termediul vrăjitoresc al 
tranzistorilor...

Valeriu M1RONESCU

teatre
• Opera Română : Carmen — 11!,30. 
O Teatrul de Operetă : Contesa Ma- 
ritza — 19,30.
a Teatrul de Comedia : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
O Teatrul „Luda Sturdza Bulandra' 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Sflntul Mitică Bla
jinul — 20.
a Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : 
Gemenii — 20.
a Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Comici vestiți al re
vistei — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : „Fra Dlavolo" — 19,30.

cinema

Pe scurt de peste hotare
ÎN ULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR 

GRUPEI SEMIFINALE DE LA MOS
COVA A „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA POLO PE APĂ, 
echipa Dinamo București a întrecut 
cu scorul de 6—4 (0—1, 2—0, 2—1, 
2—2) formația Dinamo Magdeburg. 
Intr-un alt joc, Dinamo Moscova a 
dispus cu scorul de 3—2 (1—0, 0—0. 
1—2, 1—0) de C. N. Barcelona. în 
urma acestor rezultate clasamentul 
final al grupei este următorul : 1. 
Dinamo Magdeburg — 4 puncte 
(16—12) ; 2. Dinamo Moscova — 4 
puncte (10—7) ; 3. Dinamo București 
4 puncte (14—13) ; 4. C. N. Barcelona 
— 0 puncte (10—18). Formațiile Di
namo Magdeburg șl Dinamo Mos
cova s-au calificat pentru semifihale- 
le directe ale competiției.

PE STADIONUL „MARACANA* 
din Rio de Janeiro s-a disputat me
ciul internațional de fotbal dintre 
selecționatele Braziliei și R. F. a Ger
maniei. întîlnirea s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (2—0).

2 500 DE SPECTATORI AU UR
MĂRIT PE RINGUL UNUI CINE
MATOGRAF DIN SAN REMO ME
CIUL DE BOX PENTRU TITLUL 
MONDIAL LA CATEGORIA MIJ
LOCIE dintre deținătorul centurii, 
italianul NINO BENVENUTI, și ?a-

langerul său, americanul DON FUL
LMER. Victoria a revenit la puncte 
lui Nino Benvenuti după 15 reprize. 
Decizia a fost pronunțată în unani
mitate.

Campionul mondial a obținut pe

merit victoria cîștigînd de o ma
nieră clară majoritatea reprizelor, cu 
excepția celei de a 7-a, cînd Ia o 
„contră" a lui Fullmer a fost pus în 
vădită dificultate și pumărat pînă 
la opt

• Becket : PATRIA — 13,30 ; 17 ; 10,30. 
O Profesioniștii : REPUBLICA — 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19,15 ; 21,30.
e Astă seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 8,45 s 11 î 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Made în Italy : CAPITOL — 0 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45. 
O Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Columna (ambele serii) : LUMINA
— S—16,45 în continuare ; 19,45, FERO
VIAR — 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, EXCEL
SIOR — 10 ; 13,15 ; 16,30 ; 19,45, GLO
RIA — 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, TOMIS
— 10—16,30 în continuare ; 19,45.
O Cînd comedia era rege : CINEMA
TECA (bilete la casă) : 12,30 ; 16.
9 Heroina : DOINA — 11,30 ; 13,45 | 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copil i DOINA — 
9 ; 10.
0 6 iulie i UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Ziua în care vin peștii : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 18,15 ; 20,45, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Veșnicul întîrziat : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20. 
0 Hombre : DACIA — 8,15—16,30 tn 
continuare ; 18,45 ; 21.
O Viva Maria : BUZEȘTI — 15,30 ;
20.30.
O Judoka, agent secret : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VIC
TORIA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 •, 14,45 î 
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
o Superautomatul s UNIREA — 15,30 î
20.30.
O Lustragiul i UNIREA — 18, DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Ultimul voievod : LIRA — 18.
O Tarzan, omul-malmuță t LIRA —
15.30 ; 20,30.
© Căderea imperiului roman i GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19.
© Samuraiul : COTROCENI — 15,30 ;
20.30. VOLGA — 9,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,15.
© Eu te-am iubit : COTROCENI — 18. 
O Anna Karenina : MIORIȚA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
O șapte oameni de aur i MOȘILOR
— 15,30 ; 20,30.
© Colivie pentru doi: MOȘILOR — 18. 
o Mărturisirile unul domn cu cameră 
mobilată : POPULAR — 15,30 ; 20,30. 
O Gustul mierii : POPULAR — 18.
e Tudor (ambele serii) : MUNCA —
15.30 ; 18,30.
O Fete în uniformă: FLACĂRA — 
15,30 ; 20,30.
© Hoțul de piersici : FLACĂRA — 18. 
0 Prințesa : ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18 ; 20,15.
© Operațiunea San Gennaro : VITAN
— 15,30 ; 20,15.
® Vară capricioasă : VITAN" — 18.
© Planeta maimuțelor : RAHOVA — 
15,30 ; 20,30.

ÂctuaKtatea cultiniK
PREMIERE TEATRALE

S Teatrul „C. I. Nottara" prezintă 
pe 19 decembrie în premieră specta
colul intitulat „Duhul pămîntului", 
alcătuit din fragmente ale pieselor 
„Arca iul Noe", „Cruciada copiilor" 
și „Meșterul Manole", de Lucian 
Blaga. Regia spectacolului aparține 
lui Ion Olteanu, iar scenografia iul 
Mircea Morosin. în distribuție : Tony 
Zaharlan, Cristina Tacoi. Ion Popa, 
Lucia Mureșan. Dan Nasta, Gr. An- 
ghel Seceleanu, Mircea Anghelescu, 
Mihai Pruteanu ș.a.

• Teatrul evreiesc de stat aniver
sează Băptămîna aceasta 20 de ani de 
existență. Această sărbătorire co
incide cu premiera piesei „Orologiul 
din Praga" da Nazlm Hikmet în re

Expozifii
Duminică, la muzeul Simu din Ca

pitală, s-a deschis expoziția intitulată 
„Luchian înnoitorul". Ideea expri
mată în titlul expoziției este ilus
trată prin cele aproape 100 de picturi 
In ulei, pasteluri, acuarele, desene — 
provenind din muzeul gazdă și din 
alte muzee și colecții — ca și prin 
unele documente privind viața și 
activitatea artistului. Sînt expuse, de 
asemenea, o serie de lucrări ale 
unor precursori ai săi, ca Grigorescu 
și Andreescu, o selecție din pictura 
epocii, precum și opere ale unor ar
tiști, continuatori ai ideilor înnoitoare 
ale marelui pictor, care tn aceste zile 
este sărbătorit cu prilejul centena
rului nașterii sale.

★
La paleriile din str. Brezoianu a 

avut loc duminică vernisajul celei 
de-a noua bienale internaționale de 
artă fotografică, organizată de Foto- 
clubul medicilor din Republica So
cialistă România. Participă medici ți 
cadre sanitare — fotografi amatori 
din 20 de țări ale lumii, care expun 
218 lucrări alb-negru și color, precum 
ți 190 de diapozitive color.

UN COR CENTENAR
La căminul cultural din Miercurea 

Niraj. a avut loc duminică sărbăto
rirea împlinirii a 100 de ani de activi
tate a corului din comună. La adu
narea festivă care a avut loc cu acest 
prilej corul sărbătorit a fost distins 
cu ordinul „Meritul cultural" clasa a 
II-a. Alte 20 de distincții au fost în- 
mînate unor vechi membri ai corului 
sărbătorit

(Agerpres)

t V
17,30 Telex TV
17,35 TV pentru specialiștii <lln in

dustrie. Ciclul „Cibernetică" : 
Calculatoarele electronice In 
conducerea proceselor Indus
triale.

18,05 Curs de limba franceză (lecția 
a 38-a).

18.30 Albatros — revistă literară pen
tru tineret Colegii noștri de la 
revista „Amfiteatru".

15,00 Telejurnalul de seară — Buleti
nul meteorologic.

19.30 Publicitate.
19.45 Invitație pentru slmbătă — Emi

siune de turism.
20,00 Zoo-Gralul animalelor (IU).
20,25 întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răspuns 
— emisiune do știință : Monu
mente ale naturii... sau vestigii 
ale unei civilizații străvechi 7

50.45 Film artistic : „Hocus-Pocus", cu 
Helnz Ruhmann.

22,15 Dialog despre cultură t Cum, ce 
șt cît traducem — Participă : 
Alexandru Bălăci, Edgar Papu 
șl Dumitru Mazllu.

82.30 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte.

gia iul George Teodorescu. Scenogra
fia e semnată de Lucu Andreescu, iar 
muzica de Gomel Cezar, șl coregra
fia de Miriam Răducanu. în principa
lele roluri apar Monu Grfin, Marietta 
Neumann, Sedy Gluck, Benno Pop- 
liker, Adrian Lupu. Bebe Bercovicl 
ț.a.

o în ziua de 13 decembrie a avut 
loc premiera teatrului „Al. Davila" 
din Pitești cu piesa lui Camil Petres
cu „Bălcescu" în regia iul Constantin 
Dlnischiotu, șl scenografia arh. A. 
Ivăneanu-Damaschjn. în rolul prin
cipal apare Sorin Gheorghiu. 
Spectacolul va fl prezentat și publi
cului bucureștean în ziua de 22 de
cembrie la Sala Palatului.

Filme 
noi

6 IULIE. Producție a studiourilor 
din U.R.S.S., în regia lui Iuli Kara- 
Bik. Filmul evocă evenimente din pe
rioada de început a Puterii sovietice. 
Acțiunea este dominată de figura Iul 
V. I. Lenin, întruchipat pe ecran de 
actorul Iuri Kaiurov. în alte roluri: 
V. Tatosov, V. Lanovoi ș.a.

★
ASTA SEARĂ MĂ DISTREZ. Co

medie muzicală realizată de regizo
rul italian Ettore Fizzarotl. Cu I 
Giancarlo Giannini, Nino Taranto, 
cîntăreții Lola Folana, Marisa Sannia 
etc.

PE SCENA

TEATRULUI -

ACTUALITATEA
A oferi o oglindă 

fidelă a epocii sale 
e o misiune spre care 
teatrul a tins dintot- 
deauna. Dar spectaco
lul lumii actuale se 
joacă, zilnic și nemij
locit, și în presă. Un 
spectacol cu imagini 
venite din cele patru 
puncte cardinale, cu 
laturi comice și tra
gice, cu momente de 
aspru dramatism ți cu 
comentarii emoționan
te, un spectacol la 
care luăm parte cu 
toții, nu doar ca pri
vitori, ci și ca inter
pret pasionați. De la 
această premisă va fi 
plecat, cu siguranță, 
regizorul George Teo
dorescu tn alcătuirea 
unui „colaj" de texte 
din ziare ți reviste, 
prezentat recent sub 
egida A.T.M.-ului. Pe 
lista semnatarilor fi
gurează nu mai puțin 
de 50 de nume, dar 
principalul autor este 
actualitatea publicisti
că, viața politică, so
cială, intelectuală a a- 
nilor noștri, sub as
pectele ei cele mai 
diverse. Considerații 
despre televiziune ale 
Ecaterinei Oproiu ți 
anticipări ale lui Mir
cea Malița cu privire 
la prefacerile pe care

le va aduce anul 2000, 
gînduri pe marginea 
semnificațiilor prezen
tului, ale lui Ion Bă- 
ieșu sau Jean-Luc Go
dard, observații ale 
lui Roland Barthes a- 
supra fenomenelor 
modei, reflecții perti
nente ale lui Geo 
Bogza sau Miron Radu 
Paraschivescu, versuri 
de Marin Sorescu, Ion 
Brad sau Nina Cas- 
sian, notații despre 
arta modernă ale lui 
Carlo Giulio Argan 
sau Dan Hăulică, ex
trase din coresponden
țe de presă sau din 
buletinele de informa
ții ale agențiilor in
ternaționale s-au suc
cedat într-o ordine a- 
parent haotică la în
ceput, pentru a con
tura treptat o imagine 
reprezentativă a spiri
tualității omului în 
lumea de azi, a con
tradicțiilor acestei 
lumi, a unor mituri ți 
temeri ce frământă e- 
xistența secolului nos
tru, a aspirațiilor și 
eforturilor omenirii 
spre progres — ți, ca 
un leit-motiv, a afir
mării tot mai plenare 
a României socialiste 
tn cultura ți civiliza
ția universală.

Fragmentele, tn ge

nere bine alese, s-au 
compus astfel într-un 
montaj poematic, in
terpretat cu însuflețire 
de un grup de actori 
tineri. Am apreciat, 
pe lingă rigoarea ți 
ritmul impuse de re
gie, inteligența vie a 
Evei Pătrășcanu, umo
rul lui Gheorghe Bă
nică și Mișu Stan, far
mecul Rodicăi Manda- 
che, sobrietatea și pre
cizia lui Dinu Cezar, 
Monu Grfin, Adrian 
Lupu, convingerea pa
tetică a Cristinel 
Tacoi ți a Sandei Ma
ria Dandu.

Au existat, desigur, 
lungimi (tema era ți 
prea vag definită), pa
saje aride, prea inte- 
lectualiste. Poate că 
încercările următoare, 
anunțate de organiza
tori, se vor concentra 
asupra unor teme mai 
clar delimitate ți poa
te că rostirii textelor 
i se vor adăuga ți alte 
elemente spectaculare. 
Dar începutul e pro
mițător ți merită con
tinuat, demonstrînd 
încă o dată bogăția de 
sugestii și revelații pe 
care le oferă teatru
lui realitatea contem
porană.

Andrei BALEANU

Cronica zilei
«BwaawaawiHMmMiiasa

Duminică la prînz a părăsit 
Bucureștiul, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist, condusă de 
Suren Arutiunian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. Armea
nă, care, la invitația C.C. al U.T.C., 
a făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost condusă de Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
și de activiști ai C.C. al U.T.C. Au 
fost de față Vladimir Lebedev, prim- 
secretar, și alți membri ai ambasa
dei U.R.S.S.

★

Duminică la prînz s-a înapoiat în 
Capitală delegația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, care, 
la invitația Consiliului ungar al pă
cii, a făcut o vizită în țara vecină. 
Din delegație au făcut parte Stelian 
Ionescu, vicepreședinte al Consiliu

lui Național pentru Apărarea Păcii, 
și Voica Vaier, secretar al Comite
tului de luptă pentru pace al muni
cipiului București.

★

Scriitorul sovietic Serghei Petro- 
viei Alexeev, care se află în țara 
noastră cu prilejul manifestărilor 
consacrate Săptămînii literaturii so
vietice pentru copii — organizată de 
Consiliul general A.R.L.iJ.S. — s-a 
întîlnit duminică dimineața, la 
Casa prieteniei româno-sovietice 
A.R.L.U.S., cu copii și tineri bucu
reșteni.

Cu acest prilej, oaspetele a vorbit 
micilor auditori despre literatura so
vietică pentru copii și tineret. în 
continuare, un grup de actori al tea
trelor din Capitală au citit pagini 
din operele Iul Vladimir Maiakovski, 
Alexei Tolstoi, Serghei Mihalkov și 
Leonid Lenei.

(Agerpres)

ș
(Urmare din pag. I)

lor mai mărunte fiind sistematic 
împinsă pentru mai tîrziu. Așa sa 
explică de ce, la apropierea terme
nului de Intrare în funcțiune, se 
ajunge să se constate că una sau 
alta din lucrările conexe este mult 
rămasă în urmă. Adeseori, chiar 
prin plan se stabilește ca termen 
pentru încheierea execuției utilități
lor data de 31 decembrie, dată la 
care de fapt obiectivul în totalitatea 
lui trebuie să aibă și probele tehno
logice/ efectuate. Bunăoară, lucrările 
de alimentare cu apă și de canali
zare pentru evacuarea apelor la 
trefilatoria de cupru sînt prevăzute 
să fie gata în ultima zi a anului.

Nu sînt necesare prea multe argu
mente pentru a demonstra că pla
nificarea acestor lucrări se dovedeș
te păgubitoare. Concret, la rețeaua de 
alimentare cu apă a trefilatoriei de 
cupru, la începutul lunii decembrie 
lucrările erau executate abia în pro
porție de 50 la sută, din care cau
ză nu se mai contează pe realiza
rea acesteia.

Totuși, pentru a salva aparentele 
și a raporta că obiectivul a fost dat 
în funcțiune, factorii de răspundere 
recurg adeseori la expediente. Nu 
este pentru nimeni un secret 
că la originea greutăților pe care 
le întîmpină unele dintre noile uni
tăți în funcționarea lor, în atinge
rea în scurt timp a parametrilor 
proiectați, stau nu de puține ori șl 
aceste improvizații. După cum s-a vă
zut, la trefilatoria de cupru ali
mentarea cu apă, alimentarea cu e- 
nergie cît și evacuarea apelor re
ziduale se fac prin provizorate, 
„care, cel puțin în primul și ulti
mul caz, oricînd ne pot oferi sur
prize neplăcute" — a ținut să pre
cizeze inginerul șef adjunct ' al 
F.C.M.E.

în afară de faptul că, adeseori, nu 
prezintă suficientă garanție în ex
ploatare, în toate cazurile provizora
tele înseamnă bani cheltuiți în plus, 
din care adeseori nu se mai recupe

rează nimic. în ultima vreme, pe 
bună dreptate organele bancare au 
făcut obstrucție atunci cînd ia da
rea în funcțiune a unor obiective s-a 
apelat cu ușurință la provizorate. 
Este fapt dovedit în zeci de cazuri 
că ele sînt o sursă de irosire a fon
durilor de investiții. Dacă așa stau 
lucrurile, înseamnă oare să nu 
se mai apeleze niciodată la ele 7 
Teoretic, așa ar fi normal 1 Totuși, 
în practică, uneori trebuie accepta
te provizoratele, bineînțeles punînd 
în balanță avantajele și dezavanta
jele lor. Atîta timp cît un provizo
rat nu pricinuiește daune bunel 
funcționări a utilajelor și mașinilor 
de bază și este în măsură să con
tracareze pierderile ce le-ar pro
voca neintrarea la timp în funcți
une a respectivului obiectiv, el tre
buie acceptat. Important este să nu 
se creeze situații care, într-un fel 
sau altul, să justifice soluțiile de 
provizorat.

Din acest punct de vedere am e- 
xaminat lucrarea de provizorat pen
tru alimentarea cu apă a fabricii 
de pîine din Pitești, lucrare care 
costă peste 70 000 de Iei. Desigur 
este o sumă importantă, care ar fi 
trebuit să nu se irosească pe o lu
crare ce va fi utilizată doar cîteva 
luni. Da'r să judecăm ce s-ar pier
de dacă racordul pentru alimentarea 
cu apă nu se execută acum, aștep- 
tîndu-se terminarea conductei ma
gistrale de alimentare cu apă, care, 
deși are termen de intrare în func
țiune la 31.XII. a.c. va întîrzia cu 
cel puțin 2—3 luni. Din calculul fă
cut de tov. Gheorghe Sandu, ingine
rul șef al Trustului de panificație 
Argeș, am reținut că s-ar pierde o 
producție de aproximativ 5 milioa
ne lei. Mii de muncitori de 
pe șantierele piteștene și localnicii 
ar continua să fie aprovizionați zil
nic cu. 25—30 tone de pîine adusă de 
la mari distanțe. în plus, amînarea 
cu numai două luni a intrării în 
funcțiune a fabricii, așa cum se și 
conturează șansa, dacă se mizează 
pe alimentarea cu apă de la conduc

ta magistrală, ar provoca trustului 
de panificație un volum suplimentar 
de cheltuieli de transport de apro
ximativ 400 000 lei, deci mai mare de 
6 ori decît costă execuția provizora
tului.

Este limpede că execuția acestui 
provizorat este absolut necesară și 
ea nu mai poate fi amînată nici o 
zi. Din păcate, în ziua cînd ne 
aflam pe șantier, deși i se stabilise 
termen limită de execuție — 12 de
cembrie, în jurul acestei lucrări se 
purtau încă discuții. După ce, în 
prealabil, printr-o minută încheiată 
cu întreprinderea 8 construcți-mon- 
taj. Direcția de gospodărie comuna
lă Argeș acceptase construcția și ra
cordarea acestei conducte provizorii 
la rețeaua de apă potabilă a orașu
lui, acum a revenit, amînînd avizarea 
execuției racordului.

în ceea ce privește trefilătoria da 
cupru, întreprinderea de construcții 
hidrotehnice și foraje din Brașov, 
constructorul magistralei de termo- 
ficare, în cea mai mare parte a 
timpului din acest an a lucrat într-un 
ritm foarte lent. Impulsionat de be
neficiarul lucrării, a invocat lipsa 
unor materiale. Acum cînd 1 s-au 
procurat și aceste materiale, con
structorul continuă să lucreze lejer. 
„Dacă conducerea I.C.H.F. Brașov ar 
înțelege urgența lucrării cred că a- 
ceasta ar mai putea fi terminată la 
vreme — aprecia ing. Vasile Cireașă.

Apare evident că în aceste zile ala 
lui decembrie este momentul acți
unilor hotărîte, precise și cu efica
citate imediată. Fiecare zi, fie
care ceas au devenit extrem de pre
țioase și irosirea lor poate cîritări 
greu în balanța eventualelor restan
țe ce există sau care pot surveni. De 
aceea, măi mult ca oricînd se impu
ne ca titularii de investiții, construc
torii, beneficiarii noilor obiective să 
depună maximum de interes și efort 
pentru a soluționa în timpul mai 
scurt posibil toate problemele care 
se ridică în legătură cu intrarea în 
funcțiune.
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APELUL CONFERINȚEI „VIETNAM 69 —

MOBILIZARE GENERALĂ"

Pentru încetarea agresiunii
americane în Vietnam

ISLANDA BERLIN GUYANA

O „JORNAL DO BRASIL”: 
„Timp posomorit, vînturi 
violente, temperatura sufo
cantă"

STOCKHOLM. Conferința inter
națională consultativă cu privire la 
Vietnam desfășurată sub deviza 
„Vietnam 69 — Mobilizare Interna
țională" și-a Încheiat duminică lu
crările — anunță agenția France 
Presse. La sfîrșitul reuniunii par
ticipant au adoptat un apel 
pentru „o mobilizare internațională 
mai mare și mal eficace in 1969“ a 
tuturor organizațiilor care luptă 
pentru pace cu scopul de a se pune 
capăt agresiunii americane in Viet
nam.

Conferința cheamă pe toți cei care 
doresc instaurarea păcii In Vietnam 
să se unească In scopul:

1) asigurării succesului convorbiri
lor cvadripartlte de la Paris pentru 
reglementarea pașnică a problemei 
vietnameze în conformitate cu acor
durile de la Geneva ;

2) de a se pune capăt tuturor 
violărilor șl atacurilor contra suve
ranității și securității R. D. Viet
nam ;

3) obținerii retragerii tuturor tru
pelor S.U.A. șl ale sateliților săi din

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). 
•— Un val de arestări politice a 
urmat „Actului Instituțional" pro
mulgat vineri de președintele Cos
ta e Silva prin care au fost sus
pendate garanțiile constituționale, 
iar parlamentul țării „a fost tri
mis in vacanță" pe o perioadă ne
precizată. Grupuri de polițiști au 
făcut descinderi la domiciliul unor 
personalități politice, efectuînd a- 
restări, iar altora 11 s-au trimis 
ordine de a se prezenta singuri 
la poliție. Potrivit mior agenții de 
presă, diverși alți oameni politici 
brazilieni s-au refugiat la amba
sadele străine cerînd azil politic. 
Printre cel arestați se află în afara 
fostului președinte, Juscelino Ku- 
bitschek și a lui Carlos Lacerda, 
fost guvernator al statului Gua- 
nabara, Janio Quadros, un alt fost 
președinte, numeroși deputațl, 
printre care și liderul partidului 
de guvemămînt Arena, redactori- 
șefl ai unor ziare șl un mare nu
măr de ziariști.

In statele braziliene unde con
ducerile locale acționează Indepen
dent de autoritatea centrală, pu
terea a trecut în mina militarilor 
adepți al liniei dure.

Apariția unor ziare a fost In
terzisă, iar asupra știrilor cu pri
vire la situația politică internă 
există o strictă cenzură. Ziarul 
„Jornal do Brasil" publică însă la 
buletinul meteorologio următorul 
comunicat i „timp posomorit, via
turi violente in întreaga țară, o 
temperatură sufocantă șl un aer 
irespirabil", surprlnzînd un mo
ment semnificativ asupra stării 
politice care domnește în aceste 
zile în Brazilia.

Studenții universității din Tokio de- 
monstrînd pentru o reformă demo
cratică a Invăfămîntului superior 

japonez

Vietnamul de sud șl desființării tu
turor bazelor militare americane din 
Vietnamul de sud. In așa fel tncît 
poporul vietnamez să poată hotărî 
el însuși asupra viitorului său fără 
nici un amestec din afară.

Arătînd că Frontul Național de 
Eliberare „controlează și adminis
trează patru cincimi din teritoriul 
sud-vletnamez", apelul cere ca F.N.L. 
să fie recunoscut ca partener cu 
drepturi egale în toate convorbirile 
privind Vietnamul de sud șl regle
mentarea problemei vietnameze.

După cum s-a anunțat, la reuniu
nea de la Stockholm au luat parte 
personalități de seamă ale mișcării 
pentru pace din numeroase țări ale 
lumii și ale unor organizații interna
ționale. Din România a participat 
Sanda Rangheț, secretar al Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii.

Ziarul „New York Times" pu
blică în numărul său de dumi
nică, pe o pagină întreagă, ape
lul „Comitetului national pentru 
o reglementare politică din 
Vietnam" in care cere guver
nului american ca „pauza" ce 
ar urma să fie declarată cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă să 
fie prelungită pe timp nelimitat 
pentru a permite o soluție paș
nică și politică a conflictului.

HANOI 15 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dată publicității o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, în care 
sînt condamnate violările repetate, 
ale zonei demilitarizate, de către 
S.U.A.

în declarație se subliniază că 
S.U.A. bombardează șl mitraliază 
silnic multe puncte din zona de
militarizată, efectuează raiduri 
eare se soldează cu victime In rîn- 
durile populației locale și cu mari 
pagube materiale. „Dreptul" aro
gat de S.U.A. de a invada o altă 
țară, subliniază declarația, repre
zintă o încălcare gravă a normelor 
dreptului internațional și a acor
durilor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam, o sfidare la 
adresa oamenilor iubitori de pace 
din întreaga lume.

economice

OKINAWA

40000 de demonstranți 

cer retragerea armelor 
nucleare de pe insulă

40 000 do persoane — anunță 
din Tokio agenția France Presse 
— âu organizat In noaptea de 
aîmbăttt spre duminică o demon
strație Împrejurul bazei americane 
de la Kadena de lîngă capitala 
Oldnawel, Naha, cerînd evacua
rea de urgență a bombardierelor 
strategice de tip „B-5/2" și a tuturor 
armelor nucleare din Okinawa. 
Demonstrația a Început printr-un 
miting care a avut loc la Naha,

de unde participanții s-au Îndrep
tat apoi spre baza americană Ka
dena. Aproximativ 800 de polițiști 
au fost mobilizați pentru a preveni 
eventuale incidente Intre manlies- 
tanți șl autoritățile bazei.

Manifestația a fost organizată do 
consiliul local pentru retrocedarea 
Oklnawei către Japonia și Con
siliul Împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen.

BUDAPESTA: Ansam
blul de balet al Operei 
române și-a încheiat 
turneul în R. P. Ungară

Slmbătă seara, Ansamblul de 
balet al Operei române a pre
zentat ultimul spectacol din ca
drul turneului întreprins în Re
publica Populară Ungară. Pe 
scena Operei de stat din Buda
pesta, artiștii noștri au prezentat 
pentru a doua oară baletul „La
cul lebedelor" de Ceaikooski, a- 
vînd de data aceasta în rolurile 
principale pe Cristina Hammel și 
Dan Moise. Turneul a întrunit 
nu numai admirația spectatorilor, 
ci și cele mai bune aprecieri ale 
cronicarilor de artă.

„Așteptat cu interes de iubi
torii de balet din capitala noas
tră — a declarat directorul Ope
rei de stat din Budapesta, cu
noscutul om de artă Lukacs Mi
klos, turneul balerinilor români a 
constituit un eveniment artistic, 
spectacolele lor înregistrînd un 
strălucit succes pe măsura renu- 
melui de care se bucură".

Ansamblul a prezentat vineri 
seara o suită de balete: „Nasta
sia" de Comei Trăilescu, „Mica 
serenadă" de Mozart, „Valsuri" 
de Strauss și „Bolero" de Ravel, 
avînd în rolurile principale frun
tași ai baletului nostru: Valen
tina Massini, Ileana Iliescu, Leni 
Dacian, Cristina Hammel, Petre 
Ciortea, Dan Moise.

N. ft. 1.0.
Un șir de măsuri economice 

restrictive s-au abătut £n ulti
mele luni asupra Islandei. In 
septembrie a fost introdus un 
impozit excepțional de 20 la 
sută asupra mărfurilor de im
port, în octombrie au urmat noi 
prevederi drastice privind cir
culația valutelor străine, iar în 
noiembrie, șeful guvernului 
(expresia unei coaliții a par
tidelor conservator și social
democrat) Bjami Benediktsson, 
a anunțat o devalorizare a mo
nedei naționale cu 35,2 la sută. 
Este a șasea devalorizare de la 
sfîrșitul ultimului război, și ca 
urmare coroana islandeză va
lorează astăzi numai a 10-a parte 
din valoarea ei inițială.

Toate acestea sînt indicii 
că, așa cum a subliniat însuși 
Benediktsson — Islanda trece 
printr-o criză economică — 
„cea mai gravă pentru noi din 
acest secol".

Rădăcinile ei — după cum 
scriu ziarele occidentale — re
zidă în structura comerțului 
exterior: 92 la sută din expor
tul islandez îl formează peștele 
și produsele din pește. în afara 
faptului că tn ultimii ani ran
damentul pescuitului a scăzut 
datorită unor condiții naturale, 
Islanda a fost nevoită, pentru 
a trece peste barierele vamale 
ridicate de Piața comună și 
Zona liberului schimb, să re
ducă substanțial prețurile la ex
port. La aceasta se mai adaugă 
faptul că principalul consumator 
de pește congelat — S.U.A. — a 
reușit să impună o scădere cu 
20 la sută a prețurilor la acest 
produs. Au crescut și dificul
tățile de desfacere a făinei de 
pește și uleiului de pește. Si, 
în sfîrșit, s-a redus foarte mult 
și exportul de pește spre unele 
țări africane.

Toate aceste fenomene și-au 
pus amprenta asupra nivelului 
de trai al populației. Au fost 
majorate impozitele, a crescut 
numărul șomerilor și al fali
mentelor.

In această situație, guvernul 
așteaptă sprijin din partea alia- 
ților săi din N.A.T.O. Dar, după 
cum scrie „Der Spiegel", par
tenerii nord-atlantici ai Is
landei manifestă mai puțin pre
ocupare față de situația econo
mică a țării cit de soarta bazei 
lor militare de la Keflavik. Ei 
sînt gata să sporească sumele 
pentru întreținerea și consoli
darea acestor baze, restul nu 
îi interesează. Or, dificultățile 
economice islandeze se datoresc 
tocmai politicii comerciale a 
unora din partenerii săi din 
N.A.T.O. In aceste condiții este 
firesc ca împotrivirea opiniei 
publice față de prezența ba
zelor străine pe pămîntul is
landez să devină și mai pu
ternică.

O. DASCALU

TENSIUNE ÎN MEXIC
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — In capitala mexicană situația 
se menține încordată. S-a anun
țat că 34 de studenți, din cei a- 
proximativ o sută cîți au fost arestați 
în cursul ultimelor incidente, vor fi 
deferiți unui tribunal. Șeful poliției 
din Ciudad de Mexico, generalul Luis 
Cueto Ramirez, a anunțat că este 
hotărît să ia toate măsurile pentru a 
menține ordinea.

IGIEilMIIESiHI
(Urmare din pag. I)

interna ale poporului coreean, se în
cearcă „legalizarea" prezenței trupe
lor americane și a celorlalte trupe 
străine tn Coreea de sud. In legă
tură cu aceste dezbateri. România, 
împreună cu alte 13 state, au pre
zentat două proiecte de rezoluție 
prin care, în esență. Adunarea Ge
nerală este chemată să dizolve așa- 
numita comisie a O.N.U. pentru re
facerea și unificarea Coreei, dînd 
astfel posibilitatea poporului co
reean să rezolve singur problema 
unificării țării, în conformitate cu 
principiul dreptului popoarelor la 
autodeterminare, și să ceară retra
gerea trupelor americane si a ce
lorlalte trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub drapelul O.N.U. 
Totodată, la propunerea delegației 
cubane, pe ordinea de zi a comi
tetului a fost inclus un .nou sub- 
punct, intitulat „necesitatea încetă
rii discutării în O.N.U. a problemei 
unificării Coreei".

Participanții la lucrările Comite
tului economic și financiar, a cărui 
agendă cuprinde o sferă extrem de 
vastă de preocupări — de la sarci
nile celei de-a doua decade a dez
voltării și pînă la măsurile de stă
vilire a poluării atmosferei — au 
adoptat în ultimele ședințe o se
rie de rezoluții privind cooperarea 
internațională în domeniul cercetă
rilor oceanografice și al explorării 
și conservării resurselor marine. In 
prezent este dezbătut în comitet ra
portul Consiliului economic și so

cial (ECOSOC). In legătură cu aceas
tă problemă, delegația României a 
prezentat un document oficial — ca
re va fi inclus în raportul final al 
ECOSOC — cuprinzînd o serie de 
propuneri concrete privind valorifi
carea resurselor umane ca o condiție 
sine qua non a dezvoltării. In acest 
document se subliniază că „mobiliza
rea și deplina folosire a resurselor 
umane trebuie să constituie unul din 
elementele majore ale celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării" și sînt 
prevăzute o serie de acțiuni con-

baterilor sale. Printre cele mai re
cente documente adoptate de parti
cipanții la lucrări se află un pro
iect de rezoluție în problema Oma
nului, tn care se cere retragerea 
trupelor și a bazelor militare en
gleze din acest teritoriu, încetarea 
tuturor acțiunilor represive, elibe
rarea prizonierilor și a dețlnuților 
politici. In următoarele ședințe, co
mitetul urmează să se pronunțe a- 
supra ultimelor proiecte de rezolu
ție aflate în atenția sa, printre care 
cele privind „problema Gi-

Final de sesiune

crete ce urmează să fie luate tn 
acest scop, atit de secretarul ge
neral al O.N.U., cit și de ECOSOC. 
După cum se știe, acest document a 
fost adoptat în unanimitate de parti- 
cipanți.

Depunînd o activitate extrem de 
intensă, care a adus în focarul aten
ției O.N.U. situația din aproape toa
te țările aflate încă sub dominația 
colonială, comitetul pentru teritorii
le sub tutelă și neautonome se apro
pie și el de momentul încheierii dez-

braltarului", „programele de educa
ție și pregătirea de cadre", pentru 
populațiile din teritoriile dependente 
etc.

De peste două săptămâni în aten
ția partlcipanților la lucrările Co
mitetului social-umanitar se află 
problemele legate de Anul interna
țional al drepturilor omului — <Vz- 
batere care prilejuiește, atit un 
bilanț al realizărilor O.N.U. în a- 
cest domeniu, cît și inițierea unor 
acțiuni de perspectivă. Un pas im-

portant tn activitatea comitetului l-a 
constituit adoptarea prin aclamații 
a proiectului de rezoluție — elabo
rat de opt state, printre care și 
România — referitor la „educarea 
tineretului lumii în spiritul demni
tății umane, al egalității în drep
turi a tuturor oamenilor, indiferent 
de rasă, culoare, limbă, sex sau 
credință". In acest document sînt 
preconizate o serie de acțiuni pre
cise în vederea îndeplinirii acestui 
deziderat, astfel tncît O.N.U. să vină 
în întîmplnarea „aspirațiilor expri
mate de largi pături ale tinerei ge
nerații pentru apărarea mai eficien
tă a demnității umane în această e- 
pocă de mari realizări științifice, 
tehnologice și culturale".

Această succintă trecere tn revis
tă a preocupărilor Adunării gene
rale în etapa finală a lucrărilor sale 
scoate în mod pregnant în eviden
ță amploarea și diversitatea dezba
terilor prilejuite de actuala sesiu
ne. După cum se poate constata din 
exemplele — cu totul fragmentare 
— menționate tn această corespon
dență, delegația României desfășoa
ră o activitate susținută, adueîn- 
du-și o contribuție substanțială la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor care stau în fața Organizației 
Națiunilor Unite.

La sfîrșitul acestei săptămînl, A- 
dunarea Generali a O.N.U. își va 
încheia lucrările. Odată cu adopta
rea ultimelor rezoluții ce vor purta 
indicativul „sesiunea XXIII", se va 
putea cunoaște bilanțul final al dez
baterilor care au început tn cea de-a 
treia marți a lunii septembrie 1968.

MINISTRUL 
DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI 
A PLECAT

SPRE PATRIE
BERLIN 15. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite: 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
vizită în R.D. Germană, a părăsit 
sîmbătă noaptea Berlinul, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. La Gara de 
est din capitala R. D. Germane, 
oaspetele român a fost condus de 
Otto Wintzer, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, locții
torul acestuia, Oskar Fischer, am
basadorul R. D. Germane în Ro
mânia, Ewald Moldt, precum șl 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost.de 
asemenea, de față ambasadorul Ro
mâniei în R. D. Germană, Nicolae 
Ghenea, și membri ai ambasadei.

★
în drum spre patrie, Corneliu Mă

nescu a făcut duminică dimineața 
un scurt popas la Praga. La gara 
centrală din capitala Cehoslovacă 
a fost întîmpinat de Jan Busniak, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, pre
cum șl de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost prezenți Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, și membri ai 
ambasadei, precum și membri ai 
ambasadei R. D. Germane din 
Praga.

★
Duminică seara, Corneliu Mă

nescu a fost salutat în gara 
Nyugati din Budapesta, de Erdely 
Karoly, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
Herbert Plaschke, ambasadorul 
R. D. Germane la Budapesta, și de 
alte persoane oficiale. Au fost pre
zenți Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

/a fața 
pnmilui 
scrutin

Astăzi, populația cu drept de 
vot din Guyana se prezintă pen
tru prima oară de la obținerea 
independenței, (mai 1966) în fața 
urnelor de vot pentru desemna
rea viitorului parlament. Eveni
mentul a fost precedat de o cam
panie electorală efervescentă a- 
nimată de cele trei grupări poli
tice din țară — partidul de gu
vernământ „Congresul național 
al poporului", „Partidul progre
sist popular" (P.P.P.) condus de 
fostul prim-ministru dr. Cheddi 
Jagan, cunoscut pentru activita
tea sa progresistă în timpul 
luptei pentru independență, aflat 
azi în opoziție, „Forța unită", 
grupare de extremă dreaptă. 
Disputa principală pentru pre
ponderența parlamentară se dă 
între primele două partide.

Rezultatele alegerilor sînt aș
teptate cu interes întrucît cele 
două partide reprezintă două 
tendințe deosebite în viața po
litică a micii țări latino-ameri- 
cane. In timp ce partidul de gu
vernământ și liderul său Forbes 
Burnham, care este și prim-mi
nistru, optează pentru menține
rea țării în sfera de influență 
a monopolurilor străine, în spe
cial engleze și americane, „Par
tidul progresist popular" mili
tează pentru independență eco
nomică și relații de colaborare 
cu toate țările lumii, inclusiv ță
rile socialiste. Platforma electo
rală a doctorului Jagan a atras, 
de fiecare dată, un mare număr 
de alegători. (Se știe că partidul 
său a mai cîștigat alegerile din 
1953, 1957 și 1961 eînd Guyana era 
colonie britanică, dar de fiecare 
dată Cheddi Jagan a fost îm
piedicat să rămînă în funcția dt 
prim-ministru prin mașinațiuni 
de culise). Dumitru POPA

Pentru a bara calea „Parti
dului progresist popular" la con
ducerea țării, guvernul lui For
bes Burnham a recurs la cîteva 
manevre de ultimă oră menite 
să-i asigure succesul în alegeri. 
El a reușit să treacă prin parla
ment o lege electorală care con
feră guvernului dreptul de a 
controla întocmirea listelor elec
torale și desfășurarea alegerilor. 
Totuși, guvernul nu are sigu
ranța deplină asupra rezultatu
lui final. De aceea, la începutul 
acestei luni, s-a întreprins o ac
țiune de compromitere a șanse
lor P.P.P., mai mulți partizani 
ai săi fiind acuzați de un pre
tins „complot" în care ar fi a- 
mestecat și liderul său, dr. Jagan. 
La 5 decembrie, poliția a arestat 
și interogat aproximativ 100 de 
persoane cunoscute penti/’o'im- 
patiile lor față de P.P.E Iu 
toate aceste încercări de îiitfpi- 
dare a opoziției și corpului e.-c- 
toral, mulți observatori sînt de 
părere că Jagan are șanse des
tul de serioase de victorie. Ob
servatorii de la fața locului nu 
exclud de aceea posibilitatea in
tervenției unor forțe din exte
rior, interesate în menținerea 
actualei orientări politice din 
fosta colonie engleză. In această 
ordine de idei, corespondentul 
săptămînalului londonez „Sunday 
Times" scrie că în cercuri 
apropiate guvernului se vor
bește de o posibilă intervenție a 
Statelor Unite în cazul cînd va 
cîștiga partidul de opoziție al 
dr. Jagan.

Debutînd sub semnul acestor 
încordări și incertitudini, scruti
nul guyanez se anunță deosebit 
de disputat.

agențiile de presă transmit:

Spre țărmuri 
noi ?

(Caricatură din 
săptămînalul 
vest-german 
„Dis Zeit")

In urma raidurilor do 
bombardament efectuate sim- 
bătă de aviația federală nigeriană 
asupra orașului biafrez Umuahia au 
fost omorite 20 de persoane, iar alte 
187 rănite, anunță agenția France 
Presse. în ultimele 48 de ore, ca ur
mare a acestor bombardamente, au 
fost ucise la Umuahia 69 de persoane, 
iar alte 292 rănite. Datorită bombar
damentelor, 15 prizonieri, aparținînd 
trupelor federale, aflați în tratament 
la spitalul din Umuahia, au fost grav 
răniți.

Premiera! Wilson a pre
zidat duminică o reuniune 
consacrată dezbaterii obiectivelor eco
nomice ale Marii Britanii pentru vii
torii ani. La reuniune au luat parte 
șefii principalelor departamente minis
teriale și un număr de lideri sindicali. 
Dezbaterile s-au concentrat asupra 
unui document care conține princi
palele linii directoare ale dezvoltării 
economiei pînă în anul 1972.

Tribunalul Suprem al Pa
kistanului de vest » 
eliberarea a două personalități politice, 
arestate la 13 noiembrie sub acuzația 
de instigare la violență. Este vorba 
de Malik Aslam Hayat și Mohammed 
Khan, membri marcanți ai Partidului 
Popular, condus de Zulfikar Aii Bhut
to, fost ministru de externe, arestat la 
Lahore. După cum menționează agen
ția A.P., care transmite știrea, este po
sibil ca și acesta să fie eliberat în 
curind.

La Invitația ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a șosit 

duminică la Moscova Vaclav Pleskot, 
caro îndeplinește funcțiile ministrului 
afacerilor externe al R. S. Cehoslovace.

Un acord de principiu ’n 
vederea soluționării problemei terito
riului Sabah a fost anunțat de 
vicepremierul Malayeziei, Tun Ab
dul Razak, și ministrul de externe 
al Filipinelor, Narciso Ramos, reuniți 
la Bangkok cu prilejul conferinței 
neoficiale a miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Organizației na
țiunilor din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.). înțelegerea la care au 
ajuns cei doi miniștri urmează să fio 
supusă guvernelor țărilor respective.

Cehoslovacia șl Colum
bia au căzut de acord să 
stabilească relații diploma
tice — anunță un comunicat oficial 
publicat la Bogota. Pînă In prezent 
cele două țări întrețineau doar relații 
consulare.

Observatorul spațial as
tronomic „OfîO-2", lansat ln 
7 decembrie de la Cape Kennedy, a 
transmis sîmbătă primele fotografii ale 
unor stele realizate cu ajutorul razelor 
ultraviolete. Stelele fotografiate se află 
la o distanță variind între 450 și 2 000 
ani lumină și sînt localizate în conste
lația Dragonului, în apropiere de Steaua 
Vega. Cercetările întreprinse cu ajuto
rul acestui satelit vor continua timp 
de șase luni, urmind a fi recepționate 
peste 50 000 de fotografii ale unor 
stele „tinere", a căror vîrstă este mai 
mică de 10 000 de ani.

Ambasadorul extraordinar șl plenipotențiar al 
României în Franța, Constantin Flitan, a conferențiat la Facultatea 
de drept din orașul „Le Mans" (Departamentul Sarthe) despre politica externă 
a țării noastre. Această conferință-dezbatere, organizată de Cercul juridic și 
economic al studenților și profesorilor facultății, a fost urmărită cu viu interes 
de un numeros auditoriu. Prefectul departamentului, Tony Roche, a oferit în 
cinstea ambasadorului român o reeepție în saloanele prefecturii, iar primarul 
orașului Le Mans, senatorul Maury, un dejun. La aceste manifestări au parti
cipat și Chase Boyer, președintele Consiliului general regional, Christian Pineau, 
membru al Comitetului do conducere al S.FJ.O„ numeroși profesori universi
tari, studenți.

sului comercial englez „Manchester Miller", încărcat cu produse chimice
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