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ANTIDOTUL ANOMALIEI
5?

înscrierea 
tul normal 
economice 
nificație în 
agricole de 
an, lucrau 
pierderi Ia 
aplicării principiilor de activitate sta
bilite de partid pentru transformarea 
fostelor G.A.S. în unități agricole 
moderne. Este demn de relevat că 
’‘alastul pierderilor a fost aruncat de 
-jumeroase ferme agricole care lu

crează în condiții pedoclimatice va
riate și adesea vitrege.

Fostele G.A.S. din componența ac
tualei întreprinderi agricole de stat 
Buziaș din Trustul zonal Timișoara 
și-au încheiat anul trecut existența 
cu pierderi de 10 milioane lei.. Si 
pentru acest an se prevedeau ca 
pierderi planificate 2,5 milioane. Pe
simismul planificatorilor a primit un 
răspuns concludent acum cînd an- 
tecalculele arată că bilanțul se 
va încheia cu beneficii 'de un mi
lion de lei. Este adevărat că, pentru 
o mare întreprindere agricolă de stat, 
această sumă nu este prea impresio
nantă, dar, față de punctul de ple
care, distanța este apreciabilă. Deo
sebit de prețios este cîștigul de ex
periență și încrederea căpătată că 
și pe soluri cu o slabă fertilitate, 
parțial supuse stagnării temporare a 
apelor, se pot găsi soluții de reme
diere. Cîteva exemple din activitatea 
ing. Vasile Linția. șeful fermei ve
getale nr. 1, sînt concludente în acest 
sens. Cu ani în urmă tarlalele erau 
însămînțate, fără prea mult discer
nământ, de la un capăt la altul, cu 
grîu sau porumb. în toamna anului 
trecut, în contrast cu vechile practici 
de a avea „tarlale încheiate" cu o 
singură cultură, șeful de fermă a se
mănat griul numai pe porțiunile mai 
Înalte, ciivmiditate normală. In pri-, 
măvară, locurile mai joase, după 
scurgerea apelor, s-au semănat cu 
porumb. Dintr-un singur condei s-au 
evitat compromiterea a zeci de hec
tare cu grîu, ca și cheltuielile inu
tile. Este una din multele măsuri 
care au permis să se obțină la hec
tar 2 682 kg grîu — cu peste o mie 
de kg mai mult decît era planificat, 
2 950 kg porumb și aproape 2 000 kg 
de floarea-soareluî. Repârcelarea 
teienului fermei, amplasarea judi
cioasă a culturilor, aplicarea meto
delor agrotehnice sub îndrumarea 
nemijlocită a șefului de fermă au ca 
rezultat nu numai un plus de pro
ducție, ci și 717 mii lei beneficii, în 
loc de 128 mii lei pierderi planificate.

Lărgirea atribuțiilor, competențe
lor și răspunderilor șefilor de fermă 
— principii definitorii de funcționare 
a unităților agricole de stat—au fa
vorizat formarea unor colective de 
muncă cu „sudură de familie" dato
rită telurilor și intereselor comune 
bine conturate. Tocmai această con
vergentă de interese a fost determi
nantă în cristalizarea unor inițiative 
valoroase, în depistarea unor soluții 
de remediere a greutăților ivite. La 
ferma amintită, configurația terenu
lui și ploile făceau imposibilă intra
rea tractoarelor în cîmp. în alți ani. 
din acest motiv „bine întemeiat" ră- 
mîneau importante suprafețe nearate, 
în această toamnă s-a renunțat com
plet la justificări. încenînd de la 
miezul fiecărei nopți, o dată cu în
ghețarea la suprafață a pămîntului. 
toți tractoriștii, fără excentie. nu 
purces la efectuarea arăturilor. Cu 
saci vechi, recuperați, întinși de o 
parte și alta a motorului, căldura 
este dirijată în cabina tractorului. 
Este o soluție pe cît de simplă, pe 
atît de practică, care, fără nici o 

pro- 
echi-

beneficiilor în bilan- 
al oricărei activități 

are o profundă sem- 
evoluția multor unități 
stat care, pînă în acest 

în pagubă. Saltul de la 
beneficii este rezultatul

riștilor, solicitîndu-le permanent a- 
tenția pentru prevenirea accidente
lor".

în aceste condiții drumul de la 
pierderi la beneficii este punctat de 
inițiative creatoare, de măsuri apli
cate cu ingeniozitate. De la bun în
ceput s-au făcut calcule de eficiență 
economică, fiind sintetizate și pă
rerile muncitorilor permanenți. Cal
culele au urmărit ca fiecare leu 
cheltuit să fie urmat de mărirea 
producției. în toamna anului • trecut 
ferma a cumpărat gunoi de grajd 
de la diferiți cetățeni din satele în
vecinate, iar în această vară, în „go
lurile" dintre lucrări sau pe vreme 
ploioasă s-au cărat sute de tone de 
îngrășăminte naturale la marginea 
tarlalelor. Pentru producția anului 
viitor 46 ha destinate griului au fost 
fertilizate cu 35—40 tone de gunoi la 
ha, în loc de 20 tone cit era prevăJ 
zut. Este o măsură salutară de care 
depinde bogăția viitoarei recolte.

Mărirea ponderii cheltuielilor care 
influențează direct producția a 
mers paralel cu economiile la alte 
elemente ale prețului de cost. Me
canizatorii loan Sulici, Nicolae 
Gălățan, Mihai Rebogen și alții, la 
unele lucrări au mărit productivi
tatea muncii cu circa o treime față 
de anii trecuți. în loc de doi sezo
nieri folosiți la împrăștiatul îngră
șămintelor, fiecare tractorist s-a 
descurcat cu unul singur. Ei au în
țeles că, în ferma agricolă, nu mai 
pot aștepta la volanul tractorului 
atunci cînd sînt de încărcat sau des
cărcat remorcile, participînd activ 
la oricare lucrare — transporturi, 
cosit pe pante nemecanizabile, repa
rații la tractoare etc. Șiragul ini
țiativelor a dus nu numai la reali
zarea producției și beneficiilor pe

C. BORDEIANU
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Ștafeta
generațiilor

reportai de Petru VINTILĂ

Auzim de multe ori 
spunîndu-se „con
struim pentru copiii 
și nepoții noștri". Sînt 
convins că într-un fel 
sau altul această a- 
firmație. care are în 
același timp un carac
ter oficial și solemn 
da.r si familiar, a fost 
transmisă tuturor ge
nerațiilor. de-a lungul 
istoriei tuturor po
poarelor. așadar și 
de-a lungul istoriei 
poporului nostru. A- 
mintiți-vă de ceea ce 
au consemnat croni
carii la Sfîrșitul lui 
Ștefan cel Mare. Adu- 
ceți-vă aminte de car
tea de învățătură a 
lui Neagoe Basarab a- 
dresată fiului său 
Teodosie. Să nu ui
tăm nici acea senza
țională, tulburătoare și 
laconică inscripție 
„Decebalus per Scori- 
lo". Decebal fitil lui 
Scorilo. La urma-ur- 
mei, ca să rostim un 
adevăr enorm ca sim
plitate. putem spune că

istoria unui popor este 
de fapt suma de vieți 
a tuturor generațiilor. 
Dar nici 
ele nu 
neratie 
fiecare 
purtând 
o zestre bogată, dar 
și ca o mare moște
nire încărcată de res
ponsabilitate. comoara 
de experiență. de 
muncă și de speranțe 
a generației înaintase, 
a întregului șir de 
generații care au pre
cedat-o.

Am avut prilejul siP 
întâlnesc si să cunosc 

. în anul 1646 un ve
teran din războiul de 
independență. L-am 
văzut cu prilejul li
nei festivități oficiale. 
Venise îmbrăcat în u- 
niforma de dorobanț, 
cu vechi decorații pe 
piept si gîrbovit de 
ani. Fusese gornist. 
Sunase atacurile 
crestele redutelor 
la Plevna Venise 
festivitate într-un

una dinți e 
a fost o ge- 
spontanee șt 

s-a născut 
pe umeri, ca

neobișnuit. în acel 
mod simplu în care nu 
de puține ori ni se 
arată înțelepciunea și 
îndelungata maturitate 
a bătrînilor. Venise 
însoțit de fiul său. ve
teran în primul război 
mondial si de nepo
tul său. participant la 
războiul antihitlerist.

Atunci, pe neaștep
tate. si mi se pare că 
pentru prima oară am 
avut revelația a ceea 
ce înseamnă nu o le
gendă incertă, ci isto
ria vie si perenă, is
toria acelei expresii 
solemne, dar și fami
liare. care nu încetea
ză, să-și afirme si 
să-și reconfirme cre
zul — „construim pen
tru copiii și nepoții 
noștri".

Am văzut în satele 
alpestre din Vrancea, 
bătrîni țărani mîndri 
să-mi arate vechi

Zona industrials a lașului
(Foto : Gh. Vintilă)
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De regulă, atunci cînd se 
abordează problema per
fecționării și modernizării 
studiului — și îndeosebi a 
celui liceal — discuțiile se 
axează îndeosebi pe două 
aspecte. Primul : introduce
rea în procesul de învăță- 
inînt a unor noțiuni știin
țifice moderne, a bogăției 
de informație specifică e- 
pocii contemporane. Al doi
lea : renunțarea la preda
rea cunoștințelor care nu 
mai prezintă un interes 
practic deosebit în perspec
tiva noilor descoperiri și 
realizări ale științei con
temporane. Directivele C.C. 
al P.C.R. privind dezvolta
rea școlii de toate gradele 
concretizează, potrivit, ce
rințelor pregătirii multila
terale a tineretului din țara 
noastră, orientarea învăță- 
mîntului spre capitolele mo
derne ale științelor. Ca ur
mare, în programe și ma
nuale, la aproape toate dis- 
cinlinele din liceu s-au in
clus noțiuni de larg interes 
actual. La matematică de 
exemplu — la clasa a Xll-a 
se predau din acest an al
gebra superioară, calculul 
probabilităților și elemente

de statistică ; la fizică și la 
biologie se trece la preda
rea pe teme de sinteză etc. 
„Programele și manualele 
elaborate recent — consi
deră și prof. Elena Rădan,- 
directoarea Liceului nr. 30

profesorii și pedagogii, psi
hologii și medicii școlari 
sint de acord că introduce
rea noțiunilor moderne 
fără o scurtare judicioasă 
a lecțiilor prevăzute de 
programele anterioare nu

ancheta pedagogică

din București — vădesc 
deopotrivă preocuparea 
pentru a introduce în pro
cesul de învățămînt acele 
capitole ale științelor de 
care are într-adevăr nevoie 
omul zilelor noastre. Dar 
întrebarea ce se pune este 
dacă autorii programelor și 
manualelor au găsit și me
todele și formele prin care 
să devină accesibile elevi
lor, dacă s-a studiat la fel 
de judicios și la ce sîntem 
nevoiți să renunțăm pen
tru a ne încadra în timpul 
de școlarizare pe care-I 
avem la dispoziție".

Intr-adevăr, întrebarea 
merită să fie reținută. Toți

și formarea gîndirii elevu
lui, a tânărului în plină e- 
voluție intelectuală. Cu alte 
cuvinte, trebuie să-1 înar
măm cu acele mijloace și 
potențe personale care să-î 
permită o continuă situare 
în actualitate sub raport 
profesional, cultural, etic, 
umanist. Dar, deși proble
ma înlăturării din conținu
tul programelor și manua
lelor a balastului de amă
nunte și noțiuni neesen- 
țiale, ieșite din actualitate, 
a reluărilor inutile de la o 
clasă la alta sau de la oeste indicată. Argumentele

lor vizează pe de o parte discîplină°ia* alta “a “diferite 
volumul de cunoștințe pe - - ■
care-1 poate însuși un elev, 
iar pe de altă 
rința principală a științei 
pedagogice de a 
evitarea înecării 
importante, hotărîtoare pen
tru bagajul de cunoștințe 
al absolvenților, într-un 
noian de amănunte. „Pen
tru a face față cu succes 
la adevărata explozie infor
mațională a contempora
neității — spunea prof.
Ioana Petrescn — este ne
voie de o esențialîzare a 
studiului pe toate treptele 
școlarității, de stimularea

parte, ce-

se asigura 
noțiunilor

teme și capitole, aproape 
sub aceeași formă și cu 
mijloace identice — surse 
reale ale supraîncărcării 
profesorilor și elevilor, de 
subminare a principiului 
esențializării studiului — 
formează de mai mult timp 
obiectul unor vii discuții 
de psiho-pedagogie și igie
nă școlară, concretizarea 
lor întîrzie".

— Utilitatea exercițiului 
de repetare, necesitat de 
actul memorării, nu se poa
te confunda cu prezența re-

(Continuare în pag. a IV-a)

cheltuială adaugă un spor de 
tecție contra frigului, pe lingă 
pament.ul existent.

în răstimpul unu! an de la 
rea și generalizarea 
cole, s-aU cristalizat cîteva tendințe 
de a pune în valoare surse de be
neficii în raport cu condițiile locale. 
Se remarcă preocuparea, aproape ge
nerală, a șefilor de fermă de a re
duce cheltuielile de muncă și mate
riale, cu valori care, pe ansamblul 
Departamentului I.A.S., însumează 
mai multe sute de milioane de lei. 
Este o prețioasă sursă de acumulări, 
desigur atunci cînd economiile nu 
se fac în dauna producției sau a stă
rii și duratei funcționale a mijloace
lor de producție. Din discuțiile cu 
zeci de șefi de fermă, pe care i-am 
întîlnit recent într-un fructuos 
schimb de experiență, rezultă că, ma- 
nifestînd în continuare preocuparea 
cuvenită pentru reducerea cheltuie
lilor neeconomicoase exagerate, a ri
sipei de materiale și forță de mun
că, în fermele agricole pondere’a cea 
mai mare a beneficiilor trebuie să 
provină din mărirea și îmbunătăți
rea calitativă a producției, realiza
rea și depășirea planului la toți in
dicatorii. Este calea rațională pen
tru a da statului atît beneficii ridi
cate cit și produse marfă în cantități 
mereu mai mari. Din acest punct 
de vedere ni. se pare concludentă 
experiența fermei agricole vegetale 
Lechința, județul Bistrița-Năsăud. 
„Beneficiile preliminate la 600 mii 
lei, în loc de 108 mii lei pierderi 
planificate, provin din depășirea pla
nului de producție la toți indicato
rii. fără excepție — ne spune șefa 
fermei ing. Ana Chirilă. La grîu am 
realizat 3 038 kg la ha, fată de 2 200 
kg. planificate, porumb. 4 000 kg. în 
loc de 2 370 kg prevăzute etc. Poate 
că în Bărăgan sau în alte zone cu
soluri fertile astfel de
medii nu reprezintă prea mult_ sau
sînt sub posibilități. Dar

fermelor
crea- 
agri-

producții

__ ___ _ _______ pămîntul 
fermei noastre este sărac, în pantă, 
uneori abruptă, și, în plus, este dis
persat în circa 70 de parcele, cu li
mite cuprinse între 3—50 ha. Pantele, 
greu mecanizabile, pun Ia grea în
cercare curajul și dibăcia tracto-

convorbire cu ing. 
Ion GĂVOZDEA, 

vicepreședinte al Comitetului pentru 
Problemele Administrației Locale

locuințe

dificul-

Radu BOGDAN

(Continuare tn pag. a Vl-a)
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adevărat. Un aseme- 
constată mai ales în 
dispun de organizații

pe vii- 
fi înlă-

canadiene".
altfel, de-a lungul 
opt luni de guver- 
primul ministru ca-

— Se întrevăd anumite . ___
tați pentru perioada imediat ur
mătoare ?

urgente pentru diversificarea

Diversificarea construcției de lo
cuințe — idee enunțată eu prilejul 
plenarei din iunie a.c. a C.C. al 
P.C.R. — a căpătat astăzi, după nu
mai șase luni, contururi precise. 
Propunerile de plan prevăd, de pil
dă, că din totalul de peste 80 000 
de apartamente ce vor fi construite 
din fonduri de stat în anul viitor, 
numai aproximativ 25 500 vor conti
nua tipul preexistent, celelalte ur- 
mînd să fie repartizate între catego
riile II, III, IV și garsoniere. Stadiul 
consultărilor, propunerilor, al prime
lor experiențe, a fost depășit, în în
treaga țară treeîndu-se la reactuali
zarea detaliilor de sistematizare și 
studiilor tehnico-economice. elabora
rea proiectelor de execuție, asigura
rea bazei tehnico-materiale și pregă
tirea frontului de lucru, pentru rea
lizarea în condiții cît mai bune a 
sarcinilor sporite și calitativ noi pe

canadiene
construcției

43 000 de apartamente, reprezentînd 
54 la sută din totalul prevăzut în 
propunerile de plan. Continuînd si 
în primul trimestru al lui '69 în 3- 
celași ritm, am avea asigurate pre
misele pentru realizarea integrală a 
sarcinilor propuse.

la 
de
la 

fel
(Continuare 
în pag. a V-a)

• CONDUCEREA ESTE O ARTA 
SAU O ȘTIINȚA? Răspunde J. Ji- 
râsek, directorul Institutului de con
ducere a întreprinderilor — Praga.

• CE CALITATI I SE CER UNUI 
BUN CONDUCĂTOR ? Caracterizări 
făcute de Vitalii I. Ozira, de la La
boratorul de probleme ale conducerii 
producției — Moscova, și John Mee, 
de la Universitatea din Indiana.

• FUNCȚIILE CONDUCERII dez
văluite de Henri Fayol, președintele 
Comitetului national al organizării 
franceze.

Aspecte inedite ale muncii de con
ducere și ale „învățării" secretelor de 
conducere relevate de numeroși teo
reticieni și practicieni ai economiei și 
ai problemelor psihologice ale con
ducerii.

Fotografii inedite ale noilor auxi
liari tehnici în munca de conducere, 
ilustrații, caricaturi.

care anul 1969 le ridică proiectanți- 
lor și constructorilor de locuințe.

— Pe baza datelor preliminare de 
care dispunem — ne-a declarat în 
acest sens ing. Ion Găvozdea, vice
președinte al C.P.A.L. — putem a- 
precia că. la sfîrșitul lunii decem
brie. pregătirile pentru anul ce vine 
vor atinge un nivel mulțumitor. Vom 
dispune de proiecte de execuție pen
tru peste 64 000 de apartamente și 
de un front de lucru de aproape

— Analiza structurii pe județe 
Si pe categorii de apartamente do
vedește că există o lipsă de omo
genitate, un decalaj serios între 
județele cu cele mai bune rezul
tate si cele rămase în urmă, în
tre asigurarea documentației și 
frontului ăe lucru la locuințele 
de categoria I și la celelalte ca
tegorii.

ALMANAHUL „SCINTEIA " 1969
0 vastă anchetă internațio 
nală despre calitățile nece 
sare unui bun conducător 
economic

• STRATEGIA Șl TACTICA 
GANIZARII, descrisă de Neil Cham
berlain, profesor de economie 
Universitatea din Columbia.

— E perfect 
nea decalaj se 
județele ce nu . 
proprii de proiectare și execuție co
respunzătoare, ca Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, Olt, Sălaj, Teleorman, 
Vrancea ș.a. Deși am căutat să în
ființăm filiale de proiectare în aproa
pe toate județele noi, aceste filiale 
nu dispun de forțe suficiente, iai 
institutele de proiectare din fostele 
centre regionale acordă prioritate 
județelor în a căror reședință se află, 
în această direcție vor trebui depuse 
încă eforturi serioase pentru a asi
gura condiții echitabile tuturor uni
tăților administrativ-teritoriale. Pe 
de altă parte, se poate constata că, 
dacă la categoria I avem garanții ca 
pînă la 31 decembrie să putem ataca 
practic toate apartamentele prevăzu
te în propunerile de plan, la cate
goriile cu confort mai redus, unde 
întreaga elaborare a documentației 
și pregătirea condițiilor tehnico- 
materiale au început din tuna au
gust, situația se prezintă mai slab : 
vom avea către sfîrșitul anului, în 
medie, 70 la sută din proiectele de 
execuție asigurate și ceva peste 30 
la sută din apartamente cu execuția 
începută. Se poate presupune că 
aceasta va duce la o lipsă de con
cordantă și în predarea locuințelor, 
în sensul că în semestrul întîi vor 
fi date în folosință mai ales cele de 
prima categorie, iar în semestrul al 
doilea — locuințe cu confort mai 
redus, ceea ce va ridica unele difi
cultăți și Ia repartizarea lor. Consi
der totuși că, fată de răstimpul scurt 
de Ia amorsarea acțiunii de diversi
ficare, rezultatele dovedesc o muncă 
susținută din partea proiectanților și 
constructorilor. Presupun că 
tor asemenea decalaje vor 
tu rate.

— După părerea mea, primul tri
mestru al anului viitor va fi etapa 
decisivă pentru realizarea integrală 
și în bune condiții a planului 
anual. Si tocmai legate de asigura
rea în această perioadă a unui ritm 
susținut, se ridică în prezent cîteva 
dificultăți realmente serioase. De 
exemplu, pînă în prezent, nu au 
fost reactualizate decît foarte puține 
dintre detaliile de sistematizare și 
studiile tehnico-economice existente 
și numai unele dintre acestea au fost

Arh. Gh. SASARMAN

De la începutul lunii a- 
prilie, cînd s-a instalat la 
Ottawa noua echipă libe
rală, termenii revizuire 
și schimbare sînt aproape 
nelipsiți din vocabularul 
politic al conducătorilor 
canadieni. Persistenta în 
luările de poziție oficiale 
a acestor termeni intro
duși pentru prima dată în 
cuvîntările electorale ale 
tînărului premier, Pierre 
Elliot Trudeau, succesorul 
septugenarului Lester 
Pearson a determinat re
cent pe inulți dintre ob
servatorii aflați la Ottawa 
să vorbească despre po
sibilitatea inițierii „unul 
curs nou al politicii ex
terne

De 
celor 
nare, 
nadian nu s-a sfiit aproa
pe deloc să arate acest 
lucru, proclamînd, așa 
cum a făcut în cadrul 
unei „declarații de prin
cipii" dezideratul unei 
„revizuiri complete a po
liticii externe, economice 
și de apărare a țării". în 
viitor — arăta el — poli
tica noastră va trebui să 
fie în concordanță cu in
teresele și resursele națio
nale, precum și cu evolu
ția situației pe plan inter
național. Cu același pri
lej, Trudeau anunța că 
este în curs un studiu a- 
profundat al relațiilor Ca
nadei cu N.A.T.O., pre
cum și cu o serie de țări 
din Europa și Asia.

Problema raporturilor 
dintre Canada și N.A.T.O. 
a reținut atenția, în spe
cial datorită reacțiilor pe 
care ea le-a suscitat. Pri
mul ministru s-a referit 
de mai multe ori la ne
cesitatea reevaluării rolu
lui Canadei 
nord-atlantic, 
de eventualitatea 
gerii 
litari 
ropa. 
cînd 
nea N.A.T.O. de la Bru
xelles, deci tocmai în mo
mentul cînd aici erau pu
se pe tapet noi planuri de 
„revitalizare" a alianței, 
Trudeau a fost și mai 
franc: „Canada — a de
clarat el în Camera Co
munelor — se poate 
retrage eventual din 
N.A.T.O. în 1969, dacă 
concluziile revizuirii glo
bale a politicii externe, 
întreprinsă de guvern, va 
justifica o astfel de deci-

în pactul 
pomenind 

retra- 
celor 12 000 de mî- 

canadieni din Eu- 
Recent, în perioada 
se desfășura sesiu-
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Reșița — străveche vatră a siderurgiei 
românești, devenită azi citadelă a in
dustriei noastre socialiste — a găzduit 
sîmbătă conferința organizației județene de 
partid Caraș-Severin. Lucrările ei, pur- 
tînd pecetea uniri spirit de lucru compe
tent, au relevat hotărîrea organizațiilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii din 
județ — români, germani, sîrbi ți de alte 
naționalități — de a înfăptui consecvent 
hotărîrile Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului și au 
jalonat, după o analiză multilaterală, sar
cinile de viitor ale organelor și organiza
țiilor de partid și de stat locale. La con
ferință a participat tovarășul Virgil Trofih, 
membru al Comitetului Executiv, ăl Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și membri ai C.C. al. P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai unor instituții 
centrale.

Darea de seamă, prezentată de tov. lîîe 
Făsui, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat o imagine concludentă 
a creșterii rolului organizațiilor de partid 
în toate domeniile de activitate din ora
șele și satele județului, a cărui hartă în
mănunchează una din cele mai vechi baze 
ale industriei siderurgice și miniere din 
țară, puternice unități constructoare de 
mașini și energetice, întreprinderi de ex
ploatare și prelucrare a lemnului, de in
dustrie alimentară, numeroase întreprin
deri agricole de stat șt cooperative agri
cole de producție în plină dezvoltare. Vor
bitorul a relevat că în 11 luni din acest an 
planul producției globale în industria ju
dețului a fost realizat ți depășit, obți- 
nîndu-se o producție suplimentară de 
peste 90 milioane lei, precum și 39 
milioane lei beneficii peste plan, iar 
planul de export a fost depășit cu peste 
33 milioane lei, livrîndu-se produse de 
tehnicitate ridicată : motoare Diesel, utilaj 
hidroenergetic, utilaj chimic și metalurgic, 
precum și însemnate cantități de fontă, 
oțel, laminate, mobilă, cherestea și altele. 
Introducerea pe scară largă a elementelor 
progresului tehnic, aplicarea în practică a 
măsurilor stabilite pe linia organizării pe 
baze științifice a producției și a mun
cii au determinat ca sporul de pro
ducție să fie obținut integral pe 
seama creșterii productivității muncii. 
Darea de seamă a analizat pe larg sarci
nile ce revin organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor comuniștilor în rea
lizarea obiectivelor planului de stat pe 
1969 — sarcini ce vizează dezvoltarea în 
continuare a economiei județului și implică 
un aport crescut al unităților economice 
de pe întinsul Iui la avuția patriei. Vor
bitorul s-a ocupat în continuare de ac
tivitatea rodnică desfășurată de organi
zațiile de partid pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, pentru 
întărirea rîndurilor partidului șl educarea 
membrilor săi, pentru continua îmbunătă
țire a metodelor și stilului de muncă al 
organelor de partid și de stat în vederea 
sporirii contribuției oamenilor muncii din 
acest județ la opera de edificare socialistă 
a patriei.

Numeroși vorbitori s-au referit, în cuvîn- 
tul lor, la probleme esențiale ale dezvoltă
rii industriei din județ. Tov. ing. Constan
tin Savu, directorul general al Combinatului 
siderurgic Reșița, după ce a arătat că în cu- 
rînd colectivul combinatului va încheia a- 
cest an cu toți indicatorii planului realizați, 
s-a referit la unele aspecte privind înde
plinirea planului de investiții, domeniu în 
care se înregistrează unele rămîneri în 
urmă. Totodată, vorbitorul a relevat preo
cupările existente pentru perfecționarea 
în continuare a organizării și conducerii 
științifice a producției, măsurile luate pen
tru creșterea sensibilă a producției și 
productivității muncii în această impor
tantă unitate a industriei noastre. Fuma- 
listul Mihai Chivary, secretar al organiza
ției de partid de la secția furnale a Com
binatului siderurgic Reșița, după ce a 
informat că, în timp ce se desfășoară con
ferința, s-a elaborat ultima tonă de fontă 
din planul pe acest an, a relevat măsurile 
politice adoptate de organizațiile de partid 
pentru sporirea producției în viitorul an. 
El a formulat unele propuneri privind mai 
buna aprovizionare a secțiilor combinatu
lui, solicitînd în acest sens sprijin mai 
substanțial din partea Ministerului Indus
triei Metalurgice.

Mai mulți vorbitori, printre care Vaslîe 
Tincu, maistru la uzina „Oțelul roșu", ing. 
Alexandru Bitang, directorul Institutului 
de proiectări de ech'pament energetic, 
ing. Sigismund Horvâth, directorul între
prinderii construcții-montaje metalurgice 
Reșița, au subliniat că, datorită grijii 
partidului și guvernului, vor intra în func
țiune numeroase obiective industriale și 
social-culturale : trăgătoria de bare de la 
uzina „Oțelul roșu", noi capacități de pro
ducție la Combinatul siderurgic Reșița și 
uzina de construcții metalice și mașini 
agricole Bocșa, fabrica de plăci aglome
rate de la C.I.L. Caransebeș și altele. Ei 
au opinat pentru urgentarea lucrărilor ce 
se desfășoară la aceste importante obiec
tive, astfel ca ele să fie date în folosință 
în cel mai scurt termen, și au făcut o sea
mă de propuneri pentru îmbunătățirea ac
tivității în acest domeniu.

Tovarășii Vasile Vartolomel, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de partid 
Bocșa, ing. Ion Constantin, directorul în
treprinderii miniere Moldova Nouă, și alți 
vorbitori s-au referit în cuvîntul lor la 
necesitatea asigurării cadrelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni necesari uni
tăților economice din județ.

Mai mulți participant! la discuții au a- 
preciat că măsurile luate de conducerea 
partidului pentru înființarea comitetelor de 
direcție în unitățile economice șl Institui
rea adunărilor generale ale salâriaților șe 
dovedesc eficiente. Tov. ing. Iosif Opriș, 
directorul general al Uzinei de construcții 
de mașini Reșița, ca și alți delegați au 
propus să se studieze necesitatea de a se 
acorda competente mai largi acestor orga
ne nou create, pentru ca în activitatea lor 
să poată lua decizii operative, eficiente, în 
Interesul bunului mers al producției.

în discuțiile purtate au fost abordate o 
serie de probleme majore privind gospo
dărirea mal bună a fondului forestier din 
județ. Tov. ing. Martin Gumian, directorul 
C.I.L. Caransebeș, a precizat că există încă 
rezerve de valorificare mal bună a masei 
lemnoase. El a propus să se urgenteze con
struirea fabricii de plăci aglomerate din 
cadrul combinatului.

Cu toate condițiile nefavorabile deter
minate de seceta din acest an — au arătat 
tov. Petre Vișescu, președintele U.J.C.A.P., și 
Elena Sîrbu, secretara Comitetului de par
tid din comuna Căvăran — s-au obtinut 
producții mulțumitoare. Totodată, ei au de
monstrat că unitățile agricole dispun de 
mari rezerve în îndeplinirea datoriei lor 
de a aduce o contribuție tot mai mare la 
îmbunătățirea aprovizionării orașelor cu 
produse agroalimentare, la progresul între
gii economii.

Prof. Victoria Popa, director adjunct al 
liceului din Oravița, și VirgH Marcoșanu, 
prim-secretar al comitetului județean 
U.T.C., s-au referit la preocupările multila
terale ale cadrelor didactice pentru trans
punerea în viață a directivelor C.C. al 
P.C.R., cu privire la dezvoltarea învăță
mântului, precum și la activitatea com
plexă ce o desfășoară în județ instituțiile 
culturale.

Analizînd unele aspecte ale muncii de 
partid, tovarășii Ilia Iovanovici, secretarul 
Comitetului de partid din comuna Pojeje- 
na, Ștefan Giurcovici, secretarul Comitetu
lui de partid al minei Anina, și alți vor
bitori au menționat în cuvîntul lor că organi
zațiile de partid din județ se întăresc con
tinuu. Oamenii cei mai înaintați, mun
citori, țărani, intelectuali, indiferent de 
naționalitate, solicită primirea în rîndu- 
rile partidului. Recentele adunări de ale
geri din organizațiile de bază au atestat 
importanța deosebită a aplicării măsurilor 
stabilite de conducerea partidului pentru 
lărgirea democrației interne de partid. 
Concomitent, vorbitorii au formulat o seamă 
de sugestii în legătură cu activitatea poli
tică și ideologică a organizațiilor de par
tid, educarea comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii în spiritul politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru.

Tov. Ion Geană, vicepreședinte al Con
siliului popular județean Caraș-Severin, 
Persida Catană, președinta comitetului 
județean al femeilor, Elisei Colhan, secre
tarul Comitetului de partid al I.A.S. Ber- 
zovia, au evocat numeroase fapte conclu
dente care atestă hotărîrea și elanul cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc politica 
internă și externă a partidului, transpun

tovmlui
Virgil Tr@fin

în numele Comitetului Central al parti
dului nostru, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a feli
citat din toată inima pe oamenii muncii 
din județ pentru rezultatele deosebite obți
nute în toate domeniile și le-a urat noi 
succese în activitatea lor pusă în slujba 
înfloririi și întăririi continue a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Tov. Virgil Trofin a făcut apoi un cu
prinzător bilanț al activității desfășurate în 
întreaga tară, în perioada care a trecut de 
la cel de-al IX-lea Congres al partidului. 
Măsurile adoptate pe baza hotărîrilor sta
bilite de Conferința Națională a partidului 
privind îmbunătățirea planificării și con
ducerii economiei naționale — a arătat 
vorbitorul — au și început să dea roade, 
să se concretizeze în rezultate pozitive în 
cea mai mare parte a întreprinderilor și 
instituțiilor economice din țară. Se aplică 
cu succes măsurile preconizate de Con
gresul al IX-lea și Conferința Națională pe 
linia întăririi și dezvoltării democrației 
noastre socialiste. O realizare remarcabilă 
a partidului nostru este faptul că în acești 
ani s-au întărit și mai puternic unitatea și 
coeziunea întregului popor în jurul parti
dului comunist, al Comitetului său Central. 
Oamenii muncii — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități — mun
cesc cot la cot, eu înflăcărare pentru întări
rea și dezvoltarea patriei lor comune. Po
porul nostru — a spus în continuare vorbi
torul — s-a convins încă o dată, prin pro
pria sa muncă și viață, că Partidul Co
munist Român nu cunoaște alte interese de- 
cît cele ale poporului nostru, că slujește 
cu devotament și fidelitate cauza prosperi
tății României socialiste.

După ce a prezentat cîteva cifre sinte
tice care ilustrează convingător succesele 
deosebite obținute în îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congres în ce privește pro
ducția bunurilor materiale și îndeosebi 
în dezvoltarea industriei și agriculturii, 
vorbitorul a subliniat faptul că în obține
rea tuturor acestor succese o contribuție 
de seamă au adus oamenii muncii din ju
dețul Caraș-Severin, unde se realizează 
3 la sută din producția globală industrială 

-a României. Bilanțul pe care conferința ju
dețeană de partid l-a făcut este edificator, 
atestă munca pe care au desfășurat-o oa
menii muncii din industria județului, do
vedește forța mobilizatoare a organizațiilor 
de partid, activitatea neobosită a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.

în continuare, vorbitorul, relevînd impor
tanța deosebită a anului 1969 pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor de plan pe 
întregul cincinal, a scos în evidență faptul 
că sînt rezerve și posibilități de a se ob
ține o creștere însemnată a producției in
dustriale și agricole. Este necesar ca orga
nizațiile de partid, comitetul județean să 
considere ca principală sarcină în perioada 
care urmează mobilizarea tuturor comuniș
tilor, a oamenilor muncii pentru înfăptui
rea și depășirea planului de stat pe anul 
1969. O deosebită atenție trebuie acordată 
înfăptuirii sarcinilor privind realizarea 
unor cantități sporite de metal, precum și 
îndeplinirii obiectivelor mari din domeniul 
construcției de mașini din industria ex
tractivă și industria forestieră.

Este foarte bine — a spus vorbitorul — 
că în cadrul conferinței v-ati oprit asupra 
unor lipsuri care s-au manifestat în cursul 
acestui an; o analiză mai profundă dă 
posibilitatea luării măsurilor care să asi
gure toate condițiile în vederea îndeplini
rii planului de stat pe anii următori. Este 
de dorit să vă îndreptați atenția în primul 
rînd spre folosirea din plin a capacităților 
de producție a utilajelor și agregatelor de 
care dispuneți la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița pentru a asigura o creș
tere continuă și într-un ritm mai accelerat 
a eficienței activității economice în între
prindere. Aceeași preocupare trebuie să 
se manifeste și la combinatul siderurgic, 
în această întreprindere este necesar să 
se urmărească cu mai multă atenție mij
loacele și posibilitățile existente pentru 
creșterea productivității și folosirea din plin 
a tuturor agregatelor, îndeosebi prin or
ganizarea mai bună a muncii și a produc
ției, prin aplicarea cu mai multă consec
ventă a concluziilor la care s-a ajuns în 
urma analizelor privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii. De aseme
nea. trebuie să se manifeste o preocupare 
mai susținută pentru ca toată pro
ducția de metal planificată să fie de 
calitate corespunzătoare, să se elimine re
buturile, satisfăcîndu-se în condiții tot mai 
bune nevoile economiei naționale. în toate 
întreprinderile trebuie să se acorde aten
ție creșterii productivității muncii, asigu- 
rîndu-se perfecționarea continuă a califi
cării tuturor cadrelor, folosirii din plin a 
timpului de lucru în întreprinderi, întări
rii ordinii și disciplinei. Apoi vorbitorul 
a atras atenția asupra necesității înfăptui
rii tuturor sarcinilor în ce privește cola
borarea cu alte întreprinderi, realizării tu
turor sortimentelor, îndeplinirii planului 
la producția destinată exportului. 

„întruniți în conferința organizației județene Caraș-Severin a Partidului Comunist 
Român, reprezentanții comuniștilor din această parte a țării exprimă încă o dată încrederea 
nețărmurită a tuturor oamenilor muncii, români, germani, sîrbi și de alte națio
nalități, față de politica științifică, profund realistă a partidului, pusă în slujba progre
sului și înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste.

Conștienți că anul 1969 este un an hotărîtor pentru îndeplinirea obiectivelor cinci
nalului, comuniștii, toți muncitorii, țăranii, intelectualii din județ se angajează să 
realizeze integral sarcinile sporite ce le vor reveni din programul general de dezvoltare 
a țării. Conferința a apreciat că în unitățile economice din județ există toate condițiile 
ca sarcinile de plan pe anul viitor să fie nu numai îndeplinite, ci și depășite. în acest 
scop, comitetul județean va depune toate eforturile pentru a asigura creșterea aportului 
organelor și organizațiilor de partid la rezolvarea problemelor esențiale din toate do
meniile de activitate, aplicînd cu consecvență măsurile adoptate de Comitetul Central 
pentru perfecționarea mecanismului întregii noastre vieți sociale, pentru participarea 
activă a tuturor cetățenilor la înfăptuirea politicii partidului, la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialiste".

Al. POPESCU 
Gh. RADEI

în viață hotărîrile Congresului al ÎX-lea 
și ale Conferinței Naționale a partidului. Ei 
au exprimat aprobarea unanimă de care 
se bucură în județ măsurile stabilite pen
tru creșterea rolului conducător al par
tidului în toate domeniile vieții economice 
și de stat pentru perfecționarea mecanis
mului vieții sociale, întărirea unității mo- 
ral-politice a poporului muncitor, a frăției 
dintre oamenii muncii români și ai na
ționalităților conlocuitoare, a coeziunii na
țiunii noastre socialiste și au subliniat 
că între politica internă și externă 
a P.C.R. și a statului nostru este o legătură 
indisolubilă. Comitetul Central — s-a arătat 
în mai multe luări de cuvînt — exprimă fi
del năzuințele și opinia întregului popor în 
politica pe care o elaborează, în atitudinea 
pe care o adoptă față de problemele ac
tuale ale mișcării comuniste și munci
torești, față de evoluția situației interna
ționale. în această conștiință rezidă ade
ziunea deplină a tuturor oamenilor mun
cii față de politica partidului si guvernu
lui, unitatea de nezdruncinat a comuniș
tilor, a întregului popor, în jurul Comi
tetului. Central.

Primit cu vii aplauze. în încheierea dez
baterilor conferinței, a luat cuvîntul tova
rășul Virgil Trofin.

Tov. Virgil Trofin s-a ocupat în continuare 
de modul în care se îndeplinesc sarcinile în 
domeniul investițiilor, subliniind că trebuie 
să se acorde cea mai mare atenție asigu
rării înfăptuirii la timp a planului pe fie
care obiectiv prevăzut în plan.

O condiție esențială pentru înfăptuirea 
sarcinilor din domeniul industriei o consti
tuie îmbunătățirea activității tuturor orga
nizațiilor de partid din întreprinderi, a or
ganizațiilor sindicale și U.T.C.

în continuare tovarășul Virgil Trofin a 
analizat unele aspecte ale dezvoltării agri
culturii județului. Și în această ramură, a 
spus vorbitorul, s-au obținut în acest an 
progrese. Este însă necesar să subliniez 
faptul că, atît comitetul județean de par
tid, cît și comitetele comunale, direcția 
agricolă și U.J.C.A.P. nu s-au ocupat cu 
toată răspunderea, cu toată grija de orien
tarea și îndrumarea agriculturii, de spriji
nirea unităților agricole socialiste pentru a 
obține rezultate superioare și pentru a asi
gura continua lor consolidare economică- 
organizatorică. Principala cauză a produc
țiilor mici care se obțin în cooperative se 
concretizează în lipsa preocupării pentru 
executarea la timp a tuturor lucrărilor în 
condiții corespunzătoare. în cooperative 
sînt neajunsuri în legătură cu organiza
rea muncii și a retribuției. Trebuie în 
primul rînd luate măsuri care să ducă la 
întărirea și consolidarea cooperativei, la 
dezvoltarea averii obștești, la ridicarea va
lorii zilei-muncă.

Vorbitorul s-a referit în continuare Ia ne
cesitatea punerii în valoare, cu toată ho
tărîrea, a condițiilor deosebit de prielnice 
ce există în cooperativele agricole din județ 
pentru dezvoltarea zootehniei. Organizațiile 
de partid trebuie să se ocupe sistematic, cu 
perseverentă, de utilizarea tuturor forțelor 
pentru îndeplinirea planului de producție 
pe care-1 are fiecare unitate, de asigurarea 
dezvoltării și întăririi economice a aces
tora.

Subliniind în continuare că succesele ob
ținute în județ în toate domeniile se da- 
toresc în primul rînd faptului că organi
zațiile de partid s-au întărit și că au crescut 
rolul și competența comitetului județean de 
partid, vorbitorul a arătat că va trebui să 
se acorde atenție îmbunătățirii activității 
tuturor organizațiilor de bază ale partidu
lui, întăririi vieții interne a organizațiilor 
de partid. O deosebită atenție e necesar să 
se acorde formării tineretului, educării Iui 
politice, ideologice și morale.

Vorbitorul a abordat apoi unele aspecte 
ale activității consiliilor populare, chemale 
să rezolve multiplele sarcini care le revin, 
subliniind faptul că sînt create condiții ca 
ele să lucreze cu mai multă inițiativă și 
competență.

Referindu-se la stilul de muncă al comi
tetului județean de partid și al biroului său, 
vorbitorul a arătat că este necesar ca aceste 
organe să pună la baza activității lor 
munca colectivă, să atragă activul de partid 
la întreaga muncă de conducere și îndru
mare. Membrii biroului au datoria să se 
consulte îndeaproape cu activul de partid 
în elaborarea măsurilor care se preconi
zează pentru îmbunătățirea muncii.

în cuvîntarea sa, tovarășul Virgil Tro
fin a abordat apoi unele aspecte ale inten
sei activități internaționale desfășurate de 
partidul și statul nostru. Trebuie să sub
liniem și cu acest prilej, a arătat vorbito
rul, consecventa cu care partidul militează 
pentru întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pentru întă
rirea tuturor forțelor păcii în lupta împo
triva imperialismului, pentru așezarea pe 
baze principiale a relațiilor între toate ță
rile lumii, indiferent de orînduirea so
cială. Este un mare merit al partidului 
nostru că duce o asemenea politică, care 
se bucură de întreaga simpatie, de în
tregul sprijin al poporului nostru, de spri
jinul și simpatia a numeroase partide co
muniste și muncitorești din întreaga lume.

în încheiere, vorbitorul a spus : Aș vrea 
să subliniez că dezbaterile din cadrul con
ferinței se pot caracteriza ca foarte bune, 
analiza pe care ați făcut-o dovedește creș
terea competenței, a maturității organiza
țiilor de partid din acest județ, ceea ce ne 
întărește la toți convingerea că în perioada 
care urmează, sub îndrumarea comitetului 
județean de partid care va fi ales, veți 
putea obține rezultate si mai mari. Per- 
miteți-mi ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, să 
vă urez să obțineți succese tot mai mari 
în activitatea de viitor xpusă în slujba 
întăririi și înfloririi scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

*
Conferința a ales noul comiteț județean 

șl comisia de revizie. în prima ședință- 
plenară, comitetul județean a ales ca prim- 
secretar pe tov. Ilie Făsui.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
conferința a adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o scrisoare în care 
se arată între altele :

rămîne 
dezvol-

Cine străbate astăzi județul Argeș 
profund impresionat de intensa sa 
tare economică mai cu seamă în anii ac
tualului cincinal, ani care conectează puter
nic această parte a țării la magistrala in
dustrializării socialiste. în aceasta își gă
sește o expresie elocventă politica parti
dului și statului nostru de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe tot cu
prinsul patriei. Argeșul zilelor noastre cu
noaște o dezvoltare industrială complexă.

Delegații la conferință au salutat cu căl
dură prezenta în mijlocul lor a tovarășului 
Ilie Verdet, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Progresele realizate în dezvoltarea jude
țului și-au găsit ilustrare în lucrările con
ferinței organizației județene de partid 
Argeș, care a avut loc în ziua de 14 de
cembrie a.c.. Darea de seamă, prezentată de 
tov. Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, cît și dis
cuțiile au oglindit bogata activitate a orga
nelor și organizațiilor de partid, succesele 
obținute de oamenii muncii din județ în 
realizarea planului pe acest an. jalonînd 
totodată direcțiile principale în care tre
buie concentrate eforturile pentru tradu
cerea în viață mai departe a sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
Conferința Națională a partidului.

Darea de seamă a relevat că, în 11 luni 
din acest an, planul producției globale in
dustriale pe ansamblul județului, supli
mentat cu peste 67 de milioane lei, a fost 
depășit. La producția marfă vîndută și în
casată s-a realizat un plus de 30,6 milioa
ne lei. Peste 65 la sută din sporul produc
ției industriale s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii. S-au realizat 
56 milioane lei economii la prețul de cost 
și la cheltuielile de circulație și 47,8 mi
lioane lei beneficii peste plan. Marea majo
ritate a întreprinderilor din județ își înde
plinesc sarcinile anuale de export.

Rezultate pozitive au fost înregistrate și 
în domeniul investițiilor. în luna au
gust a.c. a fost inaugurată Uzina de au
toturisme Colibași, care a început să pro
ducă cu un an mai devreme. Au fost puse 
în funcțiune noi capacități de producție la 
întreprinderea textilă Pitești, iar pînă la 
sfirșitul anului urmează să intre în circui
tul economic o nouă hală la Fabrica de 
motoare electrice, hala de cutii de viteză 
de la Uzina de piese auto Colibași, noi hi
drocentrale pe rîul Argeș, Fabrica de 
pune din Pitești și altele. Nu peste mult 
timp vor avea loc noi „premiere" indus
triale pe platforma petrochimică și în zona 
industriei de bunuri de consum din Pitești.

Relevînd aceste rezultate, darea de seamă 
a supus, totodată, analizei conferinței, în 
spirit critjc, o serie de neajunsuri și greu
tăți care stăruie în activitatea economică, 
o-a subliniat că în județ există întreprin
deri care nu-și realizează integral planul 
anual la producția globală, producția 
marfă vmdută și încasată și la productivi
tatea muncii. Cauzele constă în lipsa de 
ritmicitate în desfășurarea producției in
suficienta preocupare pentru folosirea ra
țională a capacităților de producție, a 
timpului de lucru și a forței de muncă. în 
unele întreprinderi este slab organizată asi
milarea noilor tipuri de produse; în altele 
nu se acordă atenția cuvenită reducerii con
sumurilor specifice de materii prime și ma
teriale și a cheltuielilor neproductive.

Anul 1969 va solicita la maximum efortu
rile colectivelor de întreprinderi, ale orga
nelor și organizațiilor de partid din județ 

rȘalizarea unui spor de producție 
industrială de aproximativ 50 la sută fată 
“e curs. Subliniind experiența acu-

a delegați la conferință s-au 
referit, în cuvîntul lor, la marile rezerve 
existente in întreprinderi care pot fi fructi
ficate prin folosirea integrală a capacită
ților existente, organizarea rațională a 
producției și a muncii, reducerea substan
țiala a consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, a cheltuielilor nepro
ductive. înlăturarea oricăror forme de iro
sire a timpului de lucru.

Realizarea în anul viitor a 12 000 de au
toturisme — a arătat ing. Constantin Mun- 
teanu, directorul Uzinei de autoturisme 
Colibași — este pe deplin posibilă si colec
tivul nostru este hotărît să ia toate mă
surile pentru a asigura o producție ritmică 

nivel calitativ. Avem sarcina 
să înglobam în produsele noastre materiale 
și piese fabricate în întreprinderi din țară 
și, de aceea, solicităm ministerele lor de 
r???rt..Șă facă totul Pentru a-și respecta 
obligațiile asumate față de uzina noastră.

Ing. Victor Chelu, directorul Combinatu
lui de industrializare a lemnului Pitești, 
după ce a relevat rezultatele pozitive obți
nute in experimentarea noului sistem de 
salarizare și majorare a salariilor, s-a refe
rit la necesitatea asigurării cu ma
terii prime la nivelul sarcinilor de 
pian, a profilării unor întreprinderi din ca
drul Ministerului Economiei Forestiere în 
producția de piese de schimb, pentru a se 
reduce importul.

Subliniind maturitatea unei organiza
ții de partid se reflectă în capacitatea sa 
de a desprinde, din multitudinea și varie
tatea problemelor care se ridică în activi
tatea economică, ceea ce este esențial pen
tru concentrarea eforturilor și luarea de 
masuri imediate — tov. Florența Muntea- 
nu, secretara comitetului de partid de Ia 
întreprinderea textilă Pitești, a arătat că 
în acest fel organizația de partid a reușit 
să se angajeze mai direct în viața unității, 
2a, . a se substitui sau suprapune comite
tului de direcție.

După cum s-a ’ arătat în darea de sea
ma, cea mai mare parte din sporul de 
producție industrială prevăzut pentru 1969 
se va. realiza pe seama noilor obiective și 
capacități care urmează să intre în func
țiune. De aceea, un loc important în ca
drul lucrărilor conferinței l-au ocupat pro
blemele legate de realizarea planului de 
investiții, de lichidarea neîntîrziată a ră- 
mînerilor în urmă a lucrărilor la unele 
obiective.

Cu toate eforturile colectivului nostru, 
nu putem raporta conferinței intrarea în 
funcțiune, pînă la sfîrșitul anului, a insta
lației, de'piroliză, „inima" combinatului pe
trochimic — a spus ing. Traian Bigan, 
directorul general al întreprinderii con- 
strucții-montaj Pitești. El a arătat că a- 
ceastă instalație se află în pragul pro
belor tehnologice și că se va face totul 
ca ea să intre în funcțiune cît mai curînd 
posibil cu toate utilitățile și lucrările co
mune. în cursul primelor două trimestre 
urmează să fie puse în funcțiune și alte fa
brici ale combinatului. precum și rafi
năria. Concentrarea dărilor în- funcțiune 
într-o perioadă restrînsă impune un efort 
de construcții și montaj deosebit și aceas
ta cere o conlucrare strînsă cu beneficiarii 
și primirea, la timp a tuturor utilajelor.

Ocupîndu-se de problemele realizării pla
nului de investiții, țov. Alexandru Popescu, 
prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Pitești, a subliniat că anul 1969 este 
hotărîtor pentru punerea în funcțiune a 
numeroase obiective industriale din raza 
orașului. Va trebui să urmărim cu exigență 
și să intervenim operativ pentru înlătura
rea oricăror neajunsuri și greutăți care ar 
putea periclita respectarea termenelor pla
nificate. Să nu admitem sub 'nici un motiv 
ca vreun objectiv să fie dat în funcțiune 
cu provizorate. Alti vorbitori au insistat 
asupra necesității de a se pregăti din timp 
și temeinic cadrele necesare pentru noile 

unități industriale care urmează să intre 
în funcțiune în anii următori.

Problemele actuale ale agriculturii jude
țului au fost larg dezbătute în cadrul lu
crărilor conferinței. Darea de seamă și 
unii vorbitori au subliniat că, chiar în 
condițiile determinate de seceta prelungită 
din acest an, în anumite întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative agricole de 
producție s-au obținut rezultate bune.

La noi — a spus tov. Simion Horobeanu, 
președintele C.A.P. din comuna Domnești 
— ca urmare a producțiilor- bune obținute 
la porumb, cartofi, fructe și în sectorul 
zootehnic, planul a fost depășit, iar valoa
rea zilei-muncă a ajuns la 28 lei. din care 
15 lei în numerar. Anul acesta a marcat 
un nou pas în creșterea puterii economice 
a cooperativei noastre. Membrii coopera
tori, toți locuitorii comunei au primit și 
dezbătut cu interes proiectul de lege pri
vind impunerea veniturilor realizate din. 
activități agricole, considerîndu-1 o regle
mentare în spiritul echității sociale.

Din lucrările conferinței s-a desprins 
faptul că realizările din acest an sînt însă 
departe de a oglindi posibilitățile reale de 
care' dispune agricultura județului. S-a 
criticat tendința de a se arunca totul pe 
seama „condițiilor nefavorabile", de a se

Cuvlntarea tovarășuluiA
Ilie Verdet

Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor 
conferinței, primit cu puternice aplauze, to
varășul Ilie Verdet, după ce a transmis de- 
legaților la conferință și, prin ei. tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din județ, 
un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., 
a Consiliului de Miniștri și. personal, din' 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că este pozitiv faptul că în centrul 
dezbaterilor a stat analiza exigentă a înde-, 
plinirii obiectivelor stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Evidențiind că ultimii ani constituie o pe
rioadă în care au triumfat liniile directoare 
trasate de Congresul partidului, de Confe
rința Națională, vorbitorul a arătat că sîn- 
tem în plin proces de aplicare a măsurilor 
initiate de partid în vederea îmbunătățirii 
conducerii și planificării economiei națio
nale, perfecționării întregii noastre vieți 
economice și social-politice.

După ce a relevat că obiectivele econo
mice stabilite pentru primii trei ani ai 
cincinalului au fost îndeplinite și depășite, 
ceea ce confirmă realismul și caracterul 
mobilizator al hotărîrilor Congresului, că 
avem o economie sănătoasă ce se dez
voltă într-un sens sigur și precis, vorbi
torul a subliniat că între politica internă 
și externă a statului nostru există o strînsă 
unitate. El s-a referit, apoi la activitatea 
rodnică desfășurată pe plan internațional de 
partidul și statul nostru. îndreptată spre 
dezvoltarea relațiilor multilaterale, econo
mice și politice, cu toate tarile socialiste, 
spre întărirea coeziunii sistemului socialist 
mondial, a unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, spre dezvolta
rea prieteniei și colaborării cu toate po
poarele.

Felicitînd pe oamenii muncii din județul 
Argeș pentru rezultatele obținute în 1968, 
vorbitorul a arătat că în continuare, în 
anul viitor, se va realiza un ritm susținut 
de dezvoltare a producției și investițiilor, 
de creștere a venitului național, concomi
tent cu noi măsuri de ridicare a nivelului de 
trai. Precizînd că în 1969 producția indus
trială a județului Argeș urmează să crească 
cu aproximativ 50 la sută, tovarășul Ilie 
Verdet a făcut o amplă trecere în revistă 
a sarcinilor ce stau în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a conducerilor și 
colectivelor de întreprinderi pentru reali
zarea planului în cel de-al patrulea an al 
cincinalului.

Vorbitorul a insistat în mod deosebit asu
pra necesității de a se lua toate măsurile 
pentru a se asigura folosirea integrală a 
capacităților de producție, atingerea para
metrilor proiectați, aducerea în circuitul 
economic a utilajelor inactive, utilizarea la 
maximum a timpului de lucru, întrona
rea unei ordini și discipline desăvîrșite 
în întreprinderi, întărirea simțului datoriei 
și răspunderii în muncă ; mari rezerve pot 
fi valorificate printr-o organizare rațio
nală a producției la nivelul actual al po
sibilităților fiecărei întreprinderi. Aceste 
probleme trebuie să se afle în centrul preo
cupărilor organelor și organizațiilor de 
partid, sindicatelor și, în primul rînd, ale 
comitetelor de direcție.

O problemă deosebit de importantă o 
constituie aprovizionarea tehnico-materială 
judicioasă, prin dimensionarea' strînsă a 
stocurilor. Totodată, trebuie acționat cu ho- 
tărîre pentru reducerea consumurilor spe- 

'cifice de materii prime și materiale, și. în 
special, de metal în construcția de mașini 
și în construcții, precum și a consumului de 
material lemnos. Vorbitorul a subliniat1 
totodată necesitatea valorificării atente a 
stocurilor existente în unități și a evitării 
formării de noi stocuri supranormative.

Relevînd rezultatele obținute în acțiu
nea de organizare științifică a producției și 
productivității muncii, de creștere a efici
entei economice, vorbitorul a arătat că. 
o dată cu reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, trebuie pus un accent deo
sebit pe economisirea și folosirea rațională 
a forței de muncă în întreprinderi, redu
cerea personalului neproductiv. Această sar
cină e impusă de dezvoltarea în ritm rapid 
a economiei ; forța de muncă a început să 
devină din ce în ce mai putină, mai 
ales cea calificată. Vorbitorul s-a referit, 
totodată, la necesitatea ca tot mai multi 
ingineri să fie repartizați în sectoarele de 
concepție ale întreprinderilor, pentru că 
numai astfel se vor putea realiza sarcinile 
calitative și tine pasul cu evoluția progre
sului tehnic pe plan mondial, se va putea 
asigura modernizarea și perfecționarea 
continuă a produselor, menținerea lor la ni
vel competitiv.

în continuare, tov. Ilie Verdet s-a oprit 
pe larg asupra unor probleme deosebit de 
importante, legate de dezvoltarea exportu
lui. Scotînd în evidentă sarcinile mari care 
revin anul viitor, în acest domeniu, între
prinderilor din județ, el a accentuat că cea 
mai mare atenție trebuie acordată calității 
ireproșabile a produselor destinate exportu
lui, pentru că în funcție de aceasta putem 
vorbi de valorificarea lor superioară pe 
piața externă. Vorbitorul s-a referit apoi Ia 

„Si cu acest prilej vă încredințăm de întregul nostru devotament, de adeziunea 
noastră deplină față de politica internă și internațională marxist-leninistă a partidului, 
îndreptată spre realizarea înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului.

Sîntem conștienți că marile sarcini ce ne revin în anul 1969, în procesul dezvoltării 
economice și social-culturale a județului, impun o tot mai intensă valorificare a poten
țialului uman și material de care dispunem, mobilizarea tuturor energiilor pentru pu
nerea în funcțiune a importantelor obiective de investiții, pentru perfecționarea întregii 
activități din industrie, construcții, agricultură.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, comuniștii, muncitorii, 
țăranii, intelectualii din județul Argeș,. considerăm drept propria noastră cauză, drept 
obiectiv esențial al activității noastre înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
istorice ale Congresului al IX-lea, ale Conferinței Naționale a P.C.R., că vom face totul 
pentru a ne spori contribuția la ridicarea patriei socialiste pe noi culmi ale progresului 
și civilizației".

Mircea ANGELESCU 
Gheorghe CTRSTEA

trece sub tăcere propriile lipsuri ale orga
nelor agricole județene, cît și ale unor 
conduceri de unități agricole.

E nevoie să tragem maximum de învă
țăminte din neajunsurile activității noastre 
din acest an — a arătat ing. Gheorghe 
Costache, directorul Direcției agricole ju
dețene Argeș. El s-a referit în continuare 
la măsurile ce trebuie luate pentru amen
darea solurilor podzolice, extinderea și 
folosirea sistemelor de irigații, mai buna 
întreținere și fertilizare a plantațiilor de 
pomi și a viilor, concentrarea producției 
marfă legumicole în zone cu tradiții si 
condiții corespunzătoare ; în zootehnie va 
trebui pus accentul pe o selecție rațională 
a speciilor de animale, creșterea efective
lor de animale și păsări, îngrijirea și fu
rajarea lor rațională.

Corespunzător dezvoltării economice, ju
dețului i-au fost alocate fonduri importante 
pentru construcția de locuințe și diferite 
lucrări edilitar-gospodărești. în conferință 
s-a arătat că sarcinile în acest domeniu se 
îndeplinesc neritmic, că se renunță cu greu 
la „tradiția asaltului" de sfîrșit de an 
în predarea locuințelor. S-au subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a se lua măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, a transportului în comun, mai buna 
gospodărire a orașelor și satelor.

cerința reducerii hotărîte, la strictul ne
cesar, a importurilor, pentru a ușura efor
turile valutare ale statului nostru. Aceasta 
e posibilă prin valorificarea mai intensă a 
resurselor de materii prime și materiale 
indigene, fără a dăuna calității produselor.

Ocupîndu-se de sarcinile privind realiza
rea investițiilor, vorbitorul a arătat că anul 
viitor în județ vor intra în producție peste 
20 de obiective mari în chimie, construcția 
de mașini, prelucrarea petrolului, indus
tria de bunuri de consum. Problema cen
trală a planului de investiții este darea 
în funcțiune a obiectivelor și capacităților 
la termenele planificate, fără a se admite 
nici un fel de provizorate sau scheme mi
nime, care aduc serioase daune economiei 
naționale. Nici un moment să nu se piardă 
din vedere că orice rămînere în urmă în 
darea în funcțiune a unui obiectiv sau altul 
declanșează perturbări în dispozitivul echili
brat al planului, afectînd producția și acu
mulările prevăzute să se obțină de pe urma 
lor. Tot în legătură cu investițiile, vorbi
torul s-a referit la o sarcină importantă 
pusă de partid — reducerea ponderii con
strucțiilor în totalul investițiilor, în favoa
rea dotării noilor obiective cu mașini și 
utilaje, care au rolul activ în realizarea 
producției materiale. Cu aceleași fonduri 
putem să asigurăm, pe această cale, mări
rea capacităților de producție și dezvolta
rea progresului tehnic.

Trecînd la problemele agriculturii, tova
rășul Ilie Verdet a arătat că, chiar în 
acest an, în pofida condițiilor climatice 
nefavorabile, s-au obținut rezultate bune 
în anumite sectoare. Vorbitorul a apreciat 
că aceste realizări nu oglindesc însă re
zervele reale de care dispune agricultura 
județului, oprindu-se apoi asupra unor 
probleme privind fertilizarea solului, exe
cutarea la timp a lucrărilor agricole, evi
tarea degradării unor plantații și vii; el 
a arătat că punctul slab l-a constituit în 
acest an munca organizatorică a organelor 
agricole județene. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea de a se analiza situația din 
sectorul zootehnic, luîndu-se măsuri adec
vate pentru creșterea șeptelului și sporirea 
productivității animalelor, asigurarea bazei 
furajere. în județ există potențial tehnic, de 
cadre, țărani harnici ; dacă se asigură o 
bună organizare a muncii se pot obține 
producții la nivelul condițiilor pedoclima
tice și tehnice existente.

Relevînd că în etapa actuală se afirmă 
tot mai puternic rolul conducător al parti
dului nostru în toate sferele de activitate, 
vorbitorul a subliniat că întreaga muncă 
organizatorică, politică și ideologică a co
mitetului județean de partid trebuie să fie 
subordonată realizării sarcinilor economice, 
a sarcinilor perfecționării vieții sociale. 
A fost subliniată, totodată, necesitatea ca 
fiecare organizație de partid, toti comu
niștii, toți activiștii de partid, în frunte 
cu membrii biroului comitetului județean, 
să dezvolte permanent contactul cu masele 
pentru cunoașterea problemelor concrete 
din fiecare întreprindere, de pe fiecare 
șantier, din fiec'ăre localitate.

îmbunătățirea împărțirii administrativ- 
teritoriale a tării, constituirea Frontului 
Unității Socialiste, a spus vorbitorul, impun 
în acest cadru ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a activității organelor de partid si 
de stat în conducerea tuturor sectoarelor. 
Este necesar ca în procesul adîncirii demo
crației socialiste să se acorde cea mai mare 
atenție dezvoltării democrației interne de 
partid, promovării criticii și autocriticii, a- 
plicării principiului conducerii colective. 
Darea de seamă și discuțiile au relevat atît 
ceea ce este bun în aceste domenii, cît și 
neajunsurile.

în continuare, vorbitorul a arătat că, a- 
cordînd cea mai mare atenție calităților 
profesionale și moral-politice ale celor ce 
solicită primirea în partid, trebuie urmărită 
îndeosebi întărirea organizațiilor de partid 
de pe șantiere, de la noile unități industri
ale, din sectorul forestier, cu cele mai bune 
cadre de muncitori, ingineri, tehnicieni, să 
fie primit un număr mai mare de femei 
în partid.

în încheiere, vorbitorul a exprimat con- , 
vingerea că organizația județeană de partid 
va lua toate măsurile necesare, va mobi
liza forțele și capacitățile creatoare ale oa
menilor muncii spre a-și spori contribuția 
la efortul entuziast depus de întregul popor 
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor 
stabilite de partid, în interesul înfloririi 
multilaterale și progresului neîntrerupt al 
patriei noastre.

♦
Conferința a ales apoi noul comitet jude

țean de partid și comisia de revizie. în pri
ma sa ședință plenară, comitetul județean 
a ales în funcția de prim-secretar pe tova
rășul Gheorghe Năstase.

Delegații la conferință au adoptat, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, textul 
unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele :
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Cu 10 ani în urmă, pe 
Valea Bistriței, la Săvi
nești, se produceau pri- 

.mele cantități de fibre sin
tetice românești. în acest 
răstimp Săvineștiul, loca
litatea anonimă de odini
oară. s-a dezvoltat, an de 
an pe platforma indus
trială de aici intrînd în 
funcțiune noi obiective. 
Astfel, alături de primele 
capacități au început să 
producă o nouă instalație 
de fire poliamidice (relon 
II), o instalație de fire 
pentru rețele cord, alta 
de caprolactamă și una 
de melană. Produsele fa
bricate la Săvinești sînt 
tot mai cunoscute și soli
citate astăzi în țară și 
peste hotare — aproape 
jumătate din producția de 
fibre de relon fiind des
tinată exportului.

De-a lungul anilor, co
lectivul uzinei de la Să
vinești a avut de înfrun
tat unele greutăți, legate, 
în primul rînd, de lipsa de 
experiență în organizarea 
unei producții atît de 
complexe și pretențioase, 
în acest an, pentru prima 
dată în scurta sa istorie, 
colectivul de aici a reușit 
să-și realizeze planul la 
toți indicatorii : producția- 
marfă vîndută și încasată 
planificată a fost depășită 
pe 11 luni cu peste 12 mi
lioane de lei. s-au dat pes
te plan 250 tone de capro
lactamă, 223 tone melană, 
64 tone fire și fibre de 
relon. Realizările în pro
ducție s-au reflectat co
respunzător în situația e- 
conomico-financiară a u- 
zinei. Economiile obținute 
peste plan la prețul de 
cost se ridică Ia 30 mili
oane lei, iar beneficiile 
la aproape 40 milioane 
lei.

în legătură cu momen
tele „cheie" ale evoluției 
uzinei, cu problemele care 
au trebuit să fie soluțio
nate de colectivul ei, am 
avut zilele acestea o con
vorbire cu ing. Vasile Be- 
lizna, directorul general 
al uzinei :

— în toți acești zece 
ani — ne-a spus directo
rul — evoluția cea mai 
remarcabilă au înregis- 
trat-o oamenii. Ei sînt cei 
care au condus cu tot mai 
multă pricepere instala
țiile, au analizat și cerce
tat posibilitățile de spo
rire a producției, au adus 
modificări și completări

UZINA SĂ VINEȘTI Finalizarea producției

COTE ECONOMICE criteriu suprem
SUPERIOARE

utilajelor, au perfecționat 
tehnologiile de fabricație. 
Avem astăzi o tehnologie 
modernă, eficientă și de 
înaltă valoare. Avem 
însă și un colectiv in 
plină maturitate, capabil 
să rezolve cele mai difi
cile probleme ale produc
ției și cercetării, ale or- 
nizării științifice a pro
ducției și a muncii.

Problemele cele mai di
ficile le-a ridicat instala
ția pentru fabricarea me- 
lanei. In ultimii patru ani 
ea rămăsese datoare be
neficiarilor cu peste 5 000

lata că la Instalațiile de 
lactamă, fire și rețele cord, 
din cadrul uzinei relon II, 
capacitățile proiectate au 
fost atinse cu 6 luni înain
te de termenul prevăzut. 
Astăzi, în uzină nu mal 
există nici o instalație 
care să lucreze sub capa
citatea proiectată — ceea 
ce constituie, evident, un 
succes al colectivului de 
aici, o dovadă a creșterii 
competenței și pregătirii 
sale profesionale. Și în a- 
cest domeniu rolul hotărî- 
tor l-au avut tot oamenii. 
Alături de maiștrii Nico-

tribuna experienței înaintate

tone de fibră. Greutățile 
surveneau, în special, de 
la instalația de fabricare 
a carbonatului de etilena, 
care lucra cu mult sub 
capacitatea proiectată. 
Căutările au durat ani de 
zile. Lor le-au dedicat cu
noștințele, priceperea și 
timpul numeroși specia
liști și muncitori ai uzi
nei. Azi, inginerii Cris
tina Hotineanu și Mihai 
Glavce, muncitorii Dumi
tru Georgescu și Ion Că
lin au motive să fie sa- 
tisfăcuți : instalația pro
duce cu 1000 kg carbonat 
de etilenă mai mult decit 
capacitatea proiectată. In 
felul acesta s-a putut re
nunța la aducerea din im
port a 300 tone carbonat 
de etilenă. în plus, depă
șirea sistematică a capa
cității proiectate la aceas
tă instalație a făcut posi
bilă majorarea substan
țială a planului la fibra 
melană. Ca urmare, anul 
acesta s-a produs cu 43.1a . 
sută mai multă melană 
decit anul trecut, . dep.ă- 
șindu-se astfel capacitatea 
proiectată cu 300 tone.

De altfel — căutînd să 
răspundă prin fapte și 
înaltă eficiență eforturilor 
de investiții ale statului 
— colectivul uzinei a pus 
pe primul plan al activi
tății sale realizarea înainte 
de vreme și depășirea ca
pacităților proiectate, so
cotind aceasta una din în
datoririle sale fundamen
tale. In acest sens, ing. 
Valeriu Momanu, directo
rul tehnic al uzinei, ne re-

lae Albu, Tudor Dragomir, 
Aurel Cozma și operatorii 
fruntași Vasile Rusu, Ion 
Radu, Valeriu Baican — 
veniți de la vechea insta
lație — lucrează acum la 
relon II zeci și zeci de 
muncitori calificați, oa
meni tineri, cu o tot mai 
bogată experiență.

Atingerea la termen sau 
înainte de vreme a capa
cităților proiectate nu s-a 
asigurat, firește, de la sine. 
Uneori, proiectanții nu in
dicaseră cele mai cores
punzătoare și eficiente so
luții. Și-au spus atunci cu- 
vîntul îmbunătățirile și 
completările aduse insta
lațiilor de. către specialiș
tii și cercetătorii uzinei. 
Colectivul sectorului de 
cercetare al uzinei, unde 
lucrează aproape 150 de 
ingineri și tehnicieni, a a- 
vut în această privință un 
rol deosebit în stabilirea 
tehnologiilor de fabrica
ție, a parametrilor optimi 
de funcționare ă instala
țiilor. (în curînd va fi dat 
în funcțiune și un „teh- 
nicum"—q fabrică în mi
niatură. care va experi
menta comportarea în 
prelucrare a firelor și fi
brelor obținute în uzină.)

Rezultatele obținute, dar 
mai ales climatul stator
nicit în uzină — de îm
pletire tot mal strînsă a 
cercetării cu producția, a 
competentei cu responsa
bilitatea tehnică și eco
nomică — nu pot fi des
părțite de activitatea tot 
mai eficientă a comitetu
lui de direcție. Prin

ființarea acestuia s-a asi
gurat — așa cum ne-a de
clarat directorul general 
al uzinei — antrenarea 
într-o mai largă măsură a 
specialiștilor cu cea fiiai 
înaltă calificare din fie
care secție la rezolvarea 
problemelor de producție, 
la discutarea și adoptarea 
în comun a hotărîrilor, la 

■controlul și sprijinul di
rect în aplicarea lor. Nu 
de mult, comitetul de di
recție a analizat, pe baza 
unor studii temeinic fun
damentate, posibilitățile 
de reducere mai accen
tuată a consumurilor spe
cifice. A reieșit cu acest 
prilej că — deși s-au rea
lizat economii de 31 mi
lioane lei — acestea nu 
pot fi considerate mulțu
mitoare, întrucît mai sînt 
încă instalații unde con
sumurile se depășesc. Mă
surile luate, pe baza pro
punerilor făcute de parti- 
cipanții la ședință, vizea- 
-- obținerea — încă 

acest an — au-
ză 
în ___  _ „ _
nor economii suplimen
tare, la acest capitol, 
de 3 milioane de lei. Tot 
ca urmare a intervenției 
comitetului de direcție au 
fost lichidate stocurile su- 
pranormative, calitatea 
produselor s-a îmbunătă
țit, fapt ce se reflectă în 
reducerea la minimum a 
numărului de reclamații 
din partea beneficiarilor.

Procesul de maturizare 
a Săvineștiului continuă. 
In cadrul uzinei a început 
să funcționeze o nouă li
nie tehnologică — relon 
III. Alte două linii de 
producție — melana Iii 
și instalația de fire pen
tru rețele cord — sînt în 
plină construcție. Ele vor 
intra în funcțiune în 
anul viitor. Dintre acestea 
se detașează melana III, 
prin a cărei intrare 
funcțiune, producția 
fibre acrilice va crește 
3 ori. Calculele arată 
producția de melană 
se va fabrica într-un 
la Săvinești echivalează 
cu lîna obținută de la 4,5 
milioane de oi. Un spor 
substanțial de producție 
pe care colectivul de aici 
este hotărît să-1 realizeze 
în cele mai bune condiții. 
Si experiența acumulată 
pînă acum constituie o 
reală garanție în acest 
sens.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"în-

în 
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ancheta economică

Au îndeplinit planul
Colectivul laminorului de pronie 

de 650 mm de la Combinatul side
rurgic Hunedoara a îndeplinit luni 
sarcinile planului de producție pe 
întregul an. La obținerea acestui 
succes au contribuit îndeosebi per
fecționările tehnice aduse procesului 
de laminare.

Prin extinderea tehnologiei de la
minare a oțelului Ia toleranțe nega
tive s-a economisit, de la începutul 
anului, o cantitate de metal echiva
lentă cu materia primă necesară

H B ® U I! El

fabricării a peste .500 combine de 
recoltat cereale.

★
Fabrica de ciment din Cernavo

dă este cea de-a 25-a unitate econo
mică din județul Constanța care a 
anunțat îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual de producție. 
Colectivul fabricii a trimis pînă acum 
șantierelor de construcții mai mult 
de 5 000 tone de ciment peste sarci
nile anuale de plan.

Industria locală a județului Con
stanța a realizat peste sarcinile de 

o s m ® IU

anual
plan materiale de construcții, bunuri 
de larg consum și articole de uz 
casnio în valoare de peste opt mi
lioane lei.

★
Colectivul întreprinderii miniere 

Baia de Arieș, una din cele mai im
portante unități industriale din jude
țul Alba, a anunțat îndeplinirea cu 
17 zile mai devreme a planului a- 
nual la toți indicatorii. La baza a- 
cestui succes stă sporirea producti
vității muncii pe ansamblul între
prinderii cu peste 8 Ia sută.

Perioadă de bilanț prin excelență, luna 
decembrie — acest „ceas al 12-lea“ din 
cuprinsul unui an — constituie etapa în 
care departajarea unităților economice se 
face net, situarea pe o treaptă mai 
înaltă sau mai puțin înaltă în îndeplinirea 
planului avînd loc după un criteriu pre
cis, definitoriu : rezultatele obținute în 
activitatea de producție de-a lungul în
tregului an. De ce precis, de ce defini
toriu ? Mai întîi, pentru că există posi
bilitatea efectuării analizei și socotelilor 
pe o durată fixă și îndelungată : 12 luni. 
Apoi, pentru că orice portiță care în 
timpul anului permitea împingerea 
sarcinilor și nerealizărilor dintr-un tri
mestru în următorul este complet închisă, 
ceea ce conferă bilanțului anual un carac
ter realist și complet.

Este de înțeles, deci, febra în care se 
găsesc, în aceste zile, colectivele întreprin
derilor industriale. Cele mai multe caută 
să majoreze avansul acumulat față de 
plan, să încheie pregătirile pentru trecerea 
în 1969, iar unele se străduiesc să recupe
reze restantele, mai mici sau mai mari, pe 
care le-au consemnat pînă acum, să se 
încadreze în prevederile stabilite la in
dicatorii producție, preț de cost, bene
ficii, rentabilitate, care dimensionează 
eficienta activității economice. Dintre 
acești factori ai planului, investigațiile 
noastre s-au oprit asupra aspectelor ce 
le ridică acum realizarea ritmică și con
form prevederilor a producției marfă 
vîndută și încasată. Și aceasta, întrucît, 
prin multiplele sale implicații, acest in
dicator sintetic are capacitatea de a 
elucida modul în care se finalizează, se 
vinde și se dovedește ntilă la beneficiari 
producția unei întreprinderi sau a alteia 
și se întregesc rezultatele financiare — 
sub expresia concentrată a beneficiilor.

Ne aflăm pe Valea Trotușului, la Combi
natul de cauciuc sintetic din orașul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej". Pînă pe 10 
decembrie a.c., sarcina de plan la pro
ducția marfă vîndută și încasată a fost 
îndeplinită în proporție de 101,4 la sută. 
Acest procent poate însemna mult, poate 
însemna puțin. Semnificația lui, apare 
mult mai 'clară atunci cînd aflăm că el 
se materializează, de fapt, într-o produc
ție de multe milioane de Iei. care a fost 
imediat absorbită de numeroșii beneficiari 
ai combinatului. Calitatea ridicată și va
loarea de întrebuințare a cauciucului sin
tetic cu marca „Carom" nu se dezmint. 
Numărul tot mai mare de țări — peste 
30 — în care se exportă produsele combi
natului confirmă întru totul înaltele în
sușiri ale „Caromului".

Tov Mărgărit Ionescu, directorul comer
cial al combinatului, ne-a comunicat rezul
tatele „la zi“ ale îndeplinirii, pe sortimen
te. a planului producției fabricate și al ce
lui marfă vîndută și încasată. Cauciucul 
sintetic, produs în retortele industriale ale 
combinatului este o sinteză a multor 
componente chimice într-un mecanism pe 
cît de riguros și complex, pe atît de bine 
organizat. Aici, realizarea ritmică a pro
ducției asigură buna calitate a ei. Iată de 
ce programarea judicioasă a comenzilor 
și respectarea prescripțiilor procesului 
tehnologic, dublate de o disciplină fermă 
în dirijarea instalațiilor, reprezintă atu-ul 
major al situației economice favorabile 
consemnate în anul curent de către acea
stă modernă unitate a industriei chimice.

Efectele financiare ? în 11 luni, după 
cele mai stricte estimări — calculele nu 
s-au încheiat — planul de beneficii a fost 
depășit cu aproape 22,5 milioane de lei, 
iar pînă Ia sfîrșitul anului — așa cum ne 
asigura tov. Constantin Stoianovici, șeful 
serviciului financiar al combinatului — 
sporul de acumulări, față de prevederi,

(Urmare din pag. I)

anul în curs, ci au un caracter de 
continuitate care vizează rezultate 
superioare în anul viitor. Fără a fi 
prevăzute în plan, 90 ha de lucernă 
și trifoi au fost rezervate pentru 
sămînță. Este unul din elementele 
care se înscrie de pe acum la ca
pitolul economiilor viitorului an a- 
gricol.

Trecerea de la pierderi la bene
ficii este doar „intrarea în arenă", 
primul pas într-o arie de preocu
pări legate de estomparea influențe
lor climatice nefavorabile asupra re
coltei, creșterea acesteia în raport 
cu dotarea tehnico-materială. Opi
niile a numeroși șefi de fermă con
verg spre concluzia că în calea va
lorificării unor mari resurse se in
terpun încă o serie de greutăți. în 
afară de faptul că fermele agricole 
nu beneficiază suficient de servicii 
prompte din partea sectoarelor de 
deservire ale întreprinderii, activi
tatea lor este încă grevată de înce
tineala cu care se înlătură tarele 
moștenite din vechile G.A.S. „Vrînd, 
nevrînd, pe lîngă laturile pozitive 
am preluat și necazurile de la fosta 
G.A.S. Albești — ne spune ing. 
Victor Tofan, șef de fermă în ca
drul I.A.S. Săhăteni, Trustul Plo
iești. De la început nu ne-am îm
păcat cu gîndul pierderilor care, la 
fosta gospodărie se roteau 'în jurul 
cifrei Ce două milioane. Ferma pe 
care o conduc dă beneficii preli
minate la 800 mii Iei — cu o sută 
de mii peste prevederi. O dată cu 
crearea fermelor agricole s-a văzut 
că unele nu au construcții strict ne
cesare, iar altele, care s-au insta
lat în sediul fostelor G.A.S., așa 
cum este cazul și la noi. au un sur
plus foarte costisitor. Sîntem obli
gați să întreținem pavilioane admi
nistrative, magazii, depozite etc. pe 
care practic nu le utilizăm, mai ales 
că activitatea noastră s-a deplasat 
din birouri la cîmp. Este necesar

sprijinul Departamentului I.A.S. 
pentru a da, de Ia caz la 
caz. o utilizare rațională tuturor 
construcțiilor care imobilizează va
lori de milioane de lei. Ca
lea spre beneficii mai mari este 
uneori barată de vechile practici de

rioada vîrfurilor de muncă, acope
rirea golurilor de lucrări la o fermă 
sau alta, valorificarea rațională a 
produselor secundare și a unei părți 
din producția principală realizată 
în fermele vegetale și destinată zoo
tehniei. Nil numai relațiile cu sec-

a solicita mașini șl utilaje pentru 
unități situate în alte locuri. Am 
întîrziat prașila I la porumb din 
cauză că am așteptat să ni se res
tituie unele utilaje trimise în ajutor 
la I.A.S. din Trustul Brașov. Față 
de trecut se cer mai puține situații, 
dar completarea unora necesită date 
neprevăzute. La noi, conducerea 
I.A.S. caută să absolve pe fermieri 
de scriptologie, dar volumul aces
teia este destul de mare. Sînt prea 
multe și repetate cereri de evaluări, 
preliminări, operative".

Cadrul de activitate creat în fer
mele agricole marchează apariția 
unor relații noi de colaborare mul
tilaterală care necesită să fie per
fecționate. Cooperarea între ferme 
are, între altele, menirea să asi
gure folosirea mai judicioasă a bazei 
tehnico-materiale, îndeosebi în pe-

toarele de deservire de la nivelul 
întreprinderii, ci și cele dintre 
ferme necesită precizări și adaptări 
corespunzătoare. „Sistemul de de
contare a produselor secundare 
— paie, coceni etc. — nu este pus la 
punct — precizează ing. Gheorghe 
Bădescu, șeful fermei nr. 1 de la 
I.A.S. Tîrgșorul Vechi. Trustul 
Ploiești. în mod paradoxal, din 
cauza spezelor de transport, pentru 
fermele vegetale este mai convena
bil să vîndă producția altor I.A.S. 
decît fermelor zootehnice din cadrul 
aceleiași întreprinderi unde trebuie 
să ajungă în mod normal. Este ne
voie ca și astfel de aspecte să fie 
analizate și rezolvate de către De
partament, fără a se prejudicia in
teresele nici unei ferme".

Se confirmă că o necesitate a acti
vității șefului de fermă este spiritul

creator, spre a determina adap
tarea la variatele condiții lo
cale, a unor metode și indi
cații de ordin general. în unele ca
zuri se poate vorbi de îmbogățirea 
patrimoniului științei agricole cu noi 
date care așteaptă să capete confir
marea sau infirmarea concluzivă din 
partea institutelor de cercetări agri
cole. Sînt cunoscute, spre exemplu, 
recomandările, cu caracter de gene
ralitate, ca.arăturile de vară să fie 
întreținute prin discuiri repetate, 
pînă la însămînțarea griului. Fără să 
infirme valabilitatea acestor reco
mandări, unii șefi de fermă au cău
tat procedee noi. „Rezultatele din 
primul an — ne spune ing. Nicolae 
Bălan, șeful fermei nr. 7 de la 
I.A.S. Slobozia, județul Ialomița, a- 
rată că în loc de discuiri repetate 
după arătura de vară, așa cum se 
obișnuiește în Bărăgan, este avanta
jos să facem o arătură superficială 
cu circa două săptămîni înainte de 
semănatul griului, după premergă
toare timpurii. Am obținut în medie 
la ha 3 6S5 kg grîu — cu peste 500 
kg mai mult decît fermele care au 
efectuat o singură arătură. La fel 
am procedat și în toamna anului în 
curs".

Este un exemplu, din multe al
tele, de adaptare a recomandărilor 
la condițiile pedoclimatice locale. 
Frecventa crescîndă a acestor în
cercări merită să se bucure de aten
ția oamenilor de știință, ca un aport 
la fondul de cunoștințe agricole. De 
maximă importanță este ca Depar
tamentul I.A.S. și trusturile zonale 
să valorifice experiența unităților 
care au trecut de la pierderi la be
neficii. cu atît mai mult cu cît a- 
ceastă evoluție trebuie urmată și de 
cortegiul unităților cu activitate eco- 

, nomică deficitară.

va atinge 25 milioane de lei. în ritm sen
sibil ridicat a crescut și viteza de rotație 
a mijloacelor circulante. Realizarea rit
mică a producției marfă vîndută și în
casată — întregită de diminuarea sub
stanțială a stocurilor supranormative — 
nu puteau avea alt rezultat decît ac
celerarea vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante cu 4 zile față de anul trecut. 
Aproape 13 milioane de lei au fost 
eliberate și redate economiei naționale.

Aminteam, însă, că unele întreprinderi 
se luptă acum din greu - desigur, efor
turile trebuie remarcate — pentru ca să 
recupereze restanțele la producția marfă 
vîndută și încasată. Pun sau încearcă să 
pună în mișcare pîrghii care în celelalte 
luni au stat înțepenite. - Unele dintre ele, 
ce este drept, izolate prin nivelul scăzut 
al indicatorilor realizați — se pot întîlni 
și în Capitală. Se înscriu, în acest „front" 
al restantierelor la producția marfă vîn
dută și încasată, Fabrica de țevi sudate, 
fabrica de încălțăminte „Progresul" (care 
de multă vreme nu reușește să iasă din 
impasul ce a... consacrat-o) sau fabrica de 
săpun „Stela". Noi ne oprim asupra si
tuației întîlnite la întreprinderea de cera
mică fină pentru construcții din M.I.C.

Fabricînd o gamă variată de produse — 
obiecte sanitare din porțelan, plăci din 
faianță și gresie, placaj ceramic glazurat, 
tuburi din gresie — această întreprindere 
complexă și modernă obține, inexplicabil, 
rezultate cu mult sub posibilități. în 11 
luni, planul producției marfă vîndută și 
încasată a fost îndeplinit numai în pro
porție de 83 la sută. Cauzele ? Iată cîteva, 
principale, așa cum ni le-a înfățișat 
tov. ing. Marin Cristea, directorul între
prinderii :

— Mai întîi, la secția de tuburi din 
gresie, la indicatorul amintit, s-a realizat 
numai 48,5 la sută din plan, iar la secția 
de plăci din gresie, doar 20,8 la sută. Ele 
sînt secții noi, care trebuiau să intre în 
funcțiune la 1 aprilie, respectiv, 1 iulie 
a.c., dar aceste evenimente nu s-au pro
dus decît într-o formă provizorie și cu 
întîrzieri de 39—90 de zile. De ce am spus 
provizorie 7 Pentru că, fără a avea loc 
probele mecanice șl tehnologice necesare
— lucrările nefiind în situația de a se 
trece la aceste faze — secțiile au început 
să producă. O producție dereglată, rezulta
tele fiind neconcludente și anemice.

O situație nu prea diferită o prezintă 
secția de placaj ceramic. Lucrările de 
dezvoltare a acestei secții trebuiau termi
nate la 1 iulie. Trebuia 1 Nici azi nu sînt 
gata. Au aceste secții circumstanțe a- 
tenuante 2 Directorul întreprinderii sus
ține că da. Ce motive se pot aduce în 
cazul secției de obiecte sanitare din porțe
lan, secție „veche" — așa cum ni s-a spus
— care deși a atins parametrii proiectați, 
totuși are restanțe de multe procente față 
de planul producției marfă vîndută și în
casată ? „Țapul ispășitor" este materia 
primă primită de la diverși furnizori — 
toți din nomenclatura Ministerului 
Minelor.

în realitate, în balanța rămîneril în 
urmă atîrnă greu și factori interni, cu
noscut! curent ca subiectivi. Desfășurate 
concomitent cu producția, lucrările de in
vestiții — cel puțin așa ni s-a spus la 
forul de resort al întreprinderii — au 
captat, în totalitate, atenția și preocu
pările „vechii conduceri a fabricii". Cît 
de fructuoasă a fost această unică pre
ocupare se vede din rezultatele obținute 
pe linie de investiții, serios rămase în 
urma planului. Măsurile în domeniul pro
ducției nu s-au mai aplicat. Au rămas 
simple intenții. De pildă, laboratorul în
treprinderii n-a mai verificat compoziția 
materiilor prime sosite în fabrică și a- 
cestea au primit „drum liber" în produc
ție. Ca urmare, tot „drum liber" au pri
mit rebuturile și pierderile tehnologice, 
dereglările procesului de producție. In 
unele perioade a apărut și un paradox : 
indicele de realizare a producției marfă 
fabricate a depășit cu cîteva procente pe 
cel referitor la producția marfă vîndută 
și încasată. Explicația 1 Cantități de pro
duse finite, intens solicitate în lucrările 
de construcții, stochează. Beneficiarii so
licită loturi de produse într-o sortimen- 
tație completă, pe care, în unele cazuri, 
întreprinderea nu le poate asigura. $1 
stocurile de produse finite cresc.

— Situația poate fi îmbunătățită — ne 
asigura tov. ing. Constantin Dumitrașcu, 
director general în M.I.C. Soluțiile se cu
nosc. Impulsionarea terminării lucrărilor 
de investiții și asigurarea stabilității ca
drelor de tehnicieni și muncitori de înaltă 
calificare, prin cointeresarea lor, sînt 
principalele căi de obținere a revirimente
lor.

Deocamdată, căile de intervenție sînt 
blocate de tatonări și expectativă. Oare 
nu se știe că pînă la sfîrșitul anului mai 
sînt cîteva zile ? Mai ți>ot fi recuperate 
diferentele dintre plan și realizări, care 
se apreciază că se vor cifra la 3 500 tone 
de tuburi de gresie, 150 tone de obiecte 
sanitare din porțelan, 135 000 m.p. de gre
sie. alte mii de metri pătrați de placaj 
ceramic sau plăci de faianță 7

Este străină activității noastre econo
mice atitudinea de a vedea cum cresc 
pierderile, de a ști cum se pot înlătura 
și de a nu întreprinde, totuși, măsuri 
hotărîte pentru a le evita și a realiza pro
ducția marfă vîndută și încasată. Și a- 
ceastă atitudine o manifestă chiar unii 
factori de răspundere din Ministerul In
dustriei Construcțiilor. Au „planificat" a- 
cești tovarăși cu muncă de răspundere 
să încheie anul 1968 cu pierderi ma
teriale 7 Dacă așa este, cei care nu le 
înlătură și le tolerează nu ar trebui să le 
suporte din propriul buzunar ?

Dan MATEESCU

Schimb de experiență

sau de wfe goale ?

nereali- 
restan-

Nepăsare

CONTRASTE

De la un timp, cei 
care folosesc produ
sele fabricate la uzina 
„Balanța“-Sibiu con
stată că acestea sînt 
tot mai ușoare la... 
cîntar. Și e foarte 
bine I Vn pod basculă 
pentru vehicule rutie
re, de 10—15 sau 20 de 
tone, cîntărește azi în 
medie cu 1 300 kg mai 
puțin decît cele fabri
cate cu 3—4 ani în 
urmă. „Cura de slă
bire" a cuprins urmă
torul tratament: re-

pentru

proiectarea reperelor 
Si subansamblelor, 
promovarea unor noi 
tehnologii de lucru, 
extinderea folosirii 
oțelurilor superioare. 
După calculele făcu
te, anul acesta uzina 
„Balanța" consumă cu 
peste 8 000 tone mai 
puțin metal față de 
1963, în condițiile în 
care valoarea produc
ției a crescut în acest 
răstimp cu peste 50 la 
sută.

„Izolatorul" din București: gră-Jntreprinderea
madă de mărfuri — grămadă de neglijență. Zilnic 
se imobilizează vagoane cu materii prime și ma
teriale necesare întreprinderii, care așteaptă să 
fie descărcate, în timp ce prețul de cost se „în
carcă" automat cu locațiile C.F.R. Numai în anul 
în curs această încărcătură a ajuns la 152 000 lei. 

$> Unde ești, tu, control financiar 7
<? Foto : M. Andrcescu

Dacă aveți drum 
spre Tg-Jiu, opriți-vă 
nu numai la „Poarta 
sărutului", în fața 
„Coloanei Infinitului" 
sau la ... „Masa tăce
rii" l Vizitați și fabri
ca de ciment și var. 
Aveți astfel unica o- 
cazie de a vă proba 
perspicacitatea. Vă 
dăm datele problemei: 
stocuri supranormati
ve la producția finită ' 
— 8 milioane de lei, 
în timp ce producția 
marfă vîndută și înca
sată, precum și con
tractele erau 
zate, existînd

La cooperativa agri
colă de producție Ște
fănești, Direcția agri
colă a județului Ilfov 
a organizat un schimb 
de experiență pe 
tema : întreținerea a- 
nimalelor în perioada 
de stabulație și folo
sirea celor mai noi și 
mai avantajoase meto
de de preparare a nu
trețurilor grosiere. In 
fața a circa o sută de 
Specialiști, președinți 
și alte cadre din con
ducerea cooperative
lor agricole, gazdele 
au prezentat tot ce 
era nou în acest do
meniu, inclusiv avan
tajele preparării nu
trețurilor grosiere prin 
tocare și adaos de me-

țe de multe milioa
ne de lei. Și încă una: 
deși scriptele contabile 
au consemnat existen
ța fantomatică, în de
pozit, a 70 000 tone de 
ciment, în luna oc
tombrie nu s-au în
cărcat 798 de vagoane, 
tocmai din „lipsă de 
ciment". Se zice că ci
ment există totuși, 
dar, de fapt, e pietri
ficat. Acum ați găsit 
soluția enigmei 7 Dacă 
nu, adresați-vă orga
nelor de control. 
Crusta nepăsării pie
trificate poate fi spar
tă numai cu ciocanele 
pneumatice 7

lasă și drojdie. Pînă 
aici toate bune. Nu
mai că la cooperativa 
agricolă Ștefănești lu
crurile s-au mărginit 
la această prezentare 
savantă, efectuîndu- 
se, în continuare, o 
preparare a nutrețuri
lor grosiere după me
tode empirice, impro
prii. Și cum la schim
bul de experiență au 
fost și reprezentanții 
cooperativelor agrico
le din Mitreni, Fru- 
mușani etc., și ele 
procedează la fel ca 
la Ștefănești. Cu oca
zia schimbului de ex
periență trebuiau mai 
întîi măcinate si to
cate bine... formalis
mul și vorbele goale I

întind®

prea mult elasticul
Lipsa de pe piață a 

articolelor de paz- 
manterie — împleti
turi elastice, franjuri 
și altele — a deter
minat Ministerul In
dustriei Ușoare să ia 
măsuri de dezvoltare 
a capacităților de pro
ducție pentru aceste 
sortimente. După dez
voltare, comerțul — 
adică cel care recla
mase absența acestor 
mărfuri — nu a mai 
solicitat cantitățile la 
nivelul capacităților 
majorate. Ca urmare, 
multe milioane de 
metri liniari de îm
pletituri elastice, care 
se puteau produce în 
semestrul 11/68 și pri
mul semestru 1969, au 
rămas necontractate. 
Neavînd cui să vîndă

marfa, numai la în
treprinderea „Solida- 
ritatea“-.Satu Mare au 
fost trecute în conser
vare în lunile noiem- 
brie-decembrie a.c., 
67 de mașini de îm
pletit elastic.

In schimb, Ministe
rul Comerțului Inte
rior a importat ase
menea . sortimente în 
cantități mult prea 
mari față de posibili
tățile de absorbție a 
pieței, acestea deve
nind stocuri fără miș
care. E vorba, in
tr-adevăr, de elastic, 
dar nu s-a întins prea 
mult coarda 7 Cine 
suportă pierderile cau
zate de suprastoca- 
re si de intrarea „în 
gol" a unor capacități 
de producție 7
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STRINGENTE ALE
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
ÎN TELECOMUNICAȚII

chema

Telefonul, radioul, televizorul au 
intrat in uzul cotidian. în general, 
viața unei societăți moderne este 
de neconceput fără telecomu
nicații. în țara noastră, o acti
vitate de cercetare științifică în 
acest domeniu a început să se 
desfășoare organizat cu peste un 
deceniu în urmă, modestele cău
tări din Laboratorul central de te
lecomunicații căpătînd o mare ex
tindere în cadrul Institutului de 
cercetări în telecomunicații și al 
altor unități. Pentru a face cu
noscute cititorilor preocupările ac
tuale ale Institutului, ne-am adre- 
țșt directorului său, ing. Michel 
Baler.

— Ce sarcini revin cerce
tării românești în telecomu
nicații și cum contribuie in
stitutul dv. la realizarea lor ?

— Creșterea gradului de com
plexitate a dezvoltării economiei, 
științei, culturii, administrației, a 
avut drept’ rezultat intensificarea 
vertiginoasă a comunicațiilor te
lefonice și telegrafice între dife
ritele întreprinderi și instituții, 
între organele centrale și locale 
etc. Pentru a face față necesități
lor stringente — să nu uităm că și 
comunicațiile între particulari au 
crescut simțitor — cercetarea știin
țifică s-a orientat spre singura so
luție eficientă posibilă : automati
zarea.

După cum știți, ne aflăm într-o 
perioadă de dezvoltare a telefoniei 
automate interurbane, care impli
că un trafic sporit pe liniile exis
tente. Folosirea procedeului clasic
— o singură convorbire pe un fir
— nu ar satisface cerințele reale. 
Realizarea sistemelor tranzistori
zate cu curenți purtători a făcut 
posibile pînă la 60 de convorbiri 
simultane pe același fir. Aceasta 
înseamnă economie de timp, de 
materiale, de fonduri. Simultanei
tatea comunicațiilor se obține prin 
folosirea unui domeniu larg de 
frecvență, fiecărei convorbiri afec- 
tîndu-i-se cîte o porțiune bine de
terminată din acest domeniu. Se
pararea prin filtrare, la recepție, 
redă în condiții bune toate mesa
jele. Studiile privind sistemele te
lefonice cu tranzistoare realizate 
în colaborare cu uzina Electro
magnetica au favorizat asigurarea 
compatibilității noilor echipamente 
ou sistemele existente în exploa
tare. '.

Probleme dificile ne-a pus și 
necesitatea de a asigura recepția 
în condiții bune a programelor de 
televiziune pe întreg teritoriul ță
rii. Deoarece undele electromagne
tice utilizate se propagă în linie 
dreaptă, unele zone, în special cele 
muntoase, nu pot recepționa di
rect emisiunile. Obstacolele natu
rale pot fi însă „ocolite", mon- 
tîndu-se în anumite locuri dis
pozitive numite translatoare, care 
recepționează, amplifică și retrans
mit programele. Institutului i-a 
revenit sarcina de a realiza ast
fel de echipamente. Prin comple
ta automatizare a acestora s-a 
asigurat o siguranță sporită în 
funcționare, ceea ce a permis por
nirea și oprirea lor de la distan
ță, fără intervenția directă a o- 
mului. încercările noastre urmă
resc să facă translatorul „imun" 
la variațiile mari de temperatură 
a mediului, ceea ce ar duce la e- 
conomisirea fondurilor și materia
lelor destinate în prezent încăpe
rilor și încălzirii lor.

în institut s-au realizat, de a- 
semenea, antene și repartitoare de 
putere, care fac posibilă tocmai 
concentrarea puterii într-o anumită 
direcție, fapt ce asigură recepții 
satisfăcătoare, cu stații de mai 
mică putere.

— Institutul abordează și 
probleme legate de mecaniza
rea operațiilor poștale. Din 
punctul de vedere al benefi
ciarului, adică al cetățeanului, 
care realizări le considerați 
mai interesante ?

— în primul rînd, ne-am o- 
rientat spre automatizarea unor o- 
perațiuni de natură să aducă mai 
multă operativitate, cîștig de 
timp, precizie. Mă voi referi ast
fel la automatul pentru vînzarea

convorbir® cu ing. 
Michel BAIER 

directorul Institutului de cercetări 
în telecomunicații

efectelor poștale (timbre, plicuri, 
ilustrate) și cel de schimbat mo
nede. Acesta din urmă este „ca
pabil” să schimbe monedele (0,25, 
1, 3 lei) în monedele necesare 
funcționării primului. „Știe” că 
trebuie să restituie banii cînd re
zerva de efecte poștale este epui
zată, chiar dacă cumpărătorul ig
norează indicația pe care o dă 
aparatul în acest caz. Mai mult, 
aparatul restituie monedele defor
mate sau necorespunzătoare. în 
aceeași direcție, în perioada ur
mătoare vom realiza un automat 
pentru vînzarea ziarelor.

— Ce alte obiective de pers
pectivă mai apropiată preocu
pă forțele de cercetare din in
stitut ?

— Extinderea sistemelor infor
maționale, de la nivelul secției in
dustriale pînă la scara economiei 
naționale, pătrunderea pe un front 
tot mai larg a tehnicii electronice 
de calcul prin adoptarea de or
dinatoare cu viteze de lucru mari, 
au canalizat cercetările noastre 
spre transmisia de date cu mare 
viteză. Nu putem să fructificăm 
posibilitățile mărite ale sisteme
lor sus-indicate, decît dacă asi
gurăm „alimentarea" rapidă cu da
tele de prelucrat. Un exemplu : 
justa repartizare a parcului de 
vagoane presupune culegerea de 
date din cele mai îndepărtate 
puncte ale țării, transmiterea lor 
exactă și rapidă la centrul de 
calcul și apoi retransmiterea de
ciziei în punctul inițial. Or, su
portul acestei vehiculări a infor
mației trebuie să fie tocmai linia 
telefonică existentă, crearea unei 
rețele separate, în acest scop, fiind 
neeconomicoasă. în transmisiile de 
acest fel, informația este codifi
cată sub formă de impulsuri e- 
lectrice foarte rapide, fiecărui cu- 
vînt asociindu-i-se o secvență de

impulsuri. Dispariția unei astfel 
de secvențe deformează conținu
tul mesajului. Mai mult, în condi
țiile transmisiilor de date cu mare 
viteză, solicitarea rețelei crescînd 
simțitor, trebuie pregătit modul de 
exploatare al acesteia, trebuie re
glementat felul de conectare a be
neficiarilor la linie. De aceea, s-au 
căutat metode de apreciere a dis
torsiunilor în transmisiunile digi
tale (sub formă de impulsuri) și 
analogice (în care semnalul elec
tric variază continuu). Am creat 
aparate de măsură și am perfec
ționat metode pentru determina
rea întreruperilor fluctuante ale 
recepției, datorate atenuării acci
dentale a semnalelor electrice. Am 
realizat, de asemenea, un genera
tor de coduri și un analizor de 
zgomote în impulsuri, obținînd 
astfel o aparatură corespunzătoa
re pentru verificarea liniilor în 
condiții de solicitare mărită.

Paralel cu acțiunea de „cunoaș
tere" a rețelelor, institutul s-a o- 
cupat și de protecția acestora. E- 
lectrificarea căilor ferate duce la 
efecte perturbatoare asupra rețele
lor de comunicații. O dată cu e- 
fectul de zgomot (rețeaua de înaltă 
tensiune induce curenți în liniile 
de comunicații, aceștia manifes- 
tîndu-se ca „paraziți" în aparatele 
de recepție), apar tensiuni foarte 
înalte, care periclitează atît rețeaua 
de comunicații, cit și personalul 
de exploatare. în institut este în 
faza de experimentare un dispo
zitiv destinat anihilării acestor 
efecte.

Desigur, perfectibilitatea reali
zărilor noastre este incontestabilă. 
Există încă o seamă de aspecte 
asupra cărora trebuie să ne în
dreptăm atenția în viitorul ime
diat. Vom aduce astfel îmbună
tățiri permanente lucrărilor efec
tuate, pe linia asigurării unor pa
rametri superiori de siguranță în 
funcționare, a economicității și 
miniaturizării. Toate acestea vor 
stimula dezvoltarea unui potențial 
științific ridicat, factor favorizator 
al preocupărilor de perspectivă : 
televiziunea în culori, stereofonia. 
stațiile de emisie pe unde ultra
scurte etc.

Ing. Victor VULPE

e Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
0 Profesioniștii : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ;
19.15 ; 21,30.
O Astă seară mă distrez : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Made in Italy : CAPITOL — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, SALA PALATULUI — 17,15 (seria ele bilete — 
2677) ; 20,15 (seria de bilete — 2689).
O Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
o Columna (ambele serii) : LUMINA — 9—16,45 In 
continuare ; 19,45, FEROVIAR — 9—15,30 în conti
nuare ; 18,45, EXCELSIOR — 10 ; 13,15 ; 16,30 ; 19,45, 
GLORIA — 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, TOMIS — 10—
16.30 în continuare ; 19,45.
O vîrsta de aur a comediei : CINEMATECA (bilete 
la casă) — 10 ; 12,30 ; 16.
O Heroina : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 13,15 ; 20,30. 
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
o 6 iulie : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 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.
e Veșnicul intîrzlat : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.

e Hombre s DACIA — », 15—16,30 In continuare ;
18.45 ; 21.
0 Viva Marla : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
a judoka, agent secret : BUCEGI — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ;
14.45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
• Superautomatul : UNIREA — 15,30 ; 20,30.
• Lustragiul : UNIREA — 18, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17.30 ; 20.
• Ultimul voievod : LIRA — 13.
• Tarzan, omul-malmuță : LIRA — 15,30 ; 20,30.
• Căderea imperiului roman : GIULEȘTI —
15,30 ; 19.
0 Samuraiul : COTROCENI — 15,30 ; 20,30, VOLGA 
— 9,30—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20,15.
• Eu te-am iubit : COTROCENI — 18.
• Anna Karenina : MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 18 ; 19,30.
• Șapte oameni de aur : MOȘILOR — 15,30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : MOȘILOR — 18.
• Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată : 
POPULAR — 15,30 ; 20,30.
• Gustul mierli : POPULAR — 18.
o Tudor (ambele serii) : MUNCA — 15,30 ; 18,30.
• Fete în uniformă : FLACĂRA — 15,30 ; 20,30.
e Hoțul de piersici : FLACĂRA — 18.
• Prințesa : ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 
20,15.
• Operațiunea San Gennaro : VITAN — 15,30 ; 20,15. 
o Vară capricioasă : VITAN — 18.
• Planeta maimuțelor : RAHOVA — 15,30 ; 20,30.
• Să nu ne despărțim : RAHOVA — 18.
0 Marysia și Napoleon : PROGRESUL — 15.30 ; 
20,30.
n Aventurierii : PROGRESUL — 18.
• Heldl : COSMOS — 16 ; 18 ; 20.
0 Pentru cîțiva dolari în plus și Un dolar găurit t 
VIITORUL — 16.
0 Tandrețe : VIITORUL — 20,30.
• Piramida Zeului Soare : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 Marianna, agentul 0555 s PACEA — 15,45 ; 13 ; 
20,15.

• Suflete tari (ambele serii) : FERENTARI — 
15,30 ; 19.
0 Parisul vesel I TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Come
dia) : Regina de Navara — 19,30 ; (sala Studio) :
Orașul nostru — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : D-ale Carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru 
fragil — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Pă
cală — 15,30.
• Teatrul din Ploiești (la Teatrul de Comedle- 
Bucureștl) : Cameristele — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R. — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Șoricelul și păpușa — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Ca la Tănase — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasllescu' : Adam și 
Eva la revistă — 20.
0 Circul de stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) — 19,30.

t- l

(Urmare din pag. I)

petată a unuia și aceluiași tip de 
cunoștințe nesemnificative — este de 
părere dr. Ion Străchinaru, de la 
filiala din Iași a Institutului de cer
cetări pedagogice. După cum, abuzul 
de date nesemnificative ocupă spa
țiul necesar unei parcurgeri dega
jate a materiei de studiu, consumînd 
timpul destinat efortului de sinteză 
și asimilare a ideilor de către elevi. 
Ce sens au, spre exemplu, nume
roasele date cifrice — din manualul 
de geografie pentru clasa a 
X-a — despre producția de cărbune, 
petrol, energie electrică a unor țări, 
pe anul 1965 (deci nu din 1968, anul 
în care se studiază acest manual) ? 
Evident, asemenea date nu pot con
tribui nici la exersarea memoriei, 
nici la dezvoltarea gîndirii elevilor. 
Poate că era mai utilă prezentarea 
unor indici ai economiei, esențiali 
și specifici pentru anumite regiuni, 
cu implicarea ponderii lor în econo
mia de ansamblu a statului respectiv, 
decît înșiruirea de cifre care se mo
difică de la an la an. Tot așa, ne 
întrebăm, cu privire la manualul de 
limba română al clasei a XII-a. care 
este sensul imensului număr de in
formații istoriografice nesemnifica
tive prezentate în detrimentul anali-

PERSONAUTA TEA -f

17.30 — Telex T.V.
17,35 — Pentru elevi. Consultații 

la matematică (clasa a 
XII-a). Tema : Variabi
le aleatorii. Prezintă 
lector Nicolae Micu.

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

18.30 — Pentru copii și școlari.
„Prinț și cerșetor" (ul
timul episod). Balet 
după romanul lui Mark 
Twain.

19,00 — Telejurnalul de seară ; 
Buletinul meteorologic.

19.30 — Publicitate.
19,45 — Actualitatea economică. 

„Revoluția tehnico-știin- 
tifică contemporană și 
influența ei asupra 
pregătirii cadrelor de 
specialitate".

20,05 — Film serial : „Cutreie- 
rînd pămîntul" (III). 
Prin Austria.

— Seară de teatru „Vrăji
torul din Oz“ de Eduard 
Covali și Paul Findri- 
han. Interpretează ac
tori ai Teatrului Tinere
tului din Piatra Neamț.

— Varietăți muzicale.
— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

20,30

22.15
22.45
23,00

Un amplu oratoriu
4/

„PÂMlNT DEZROBIT"
Rechemat mereu în ac

tualitate de însuși dinamis
mul procesului de înnoire 
socială, genul muzical dra
matic de largă accesibilita
te a cunoscut și cunoaște la 
noi în tară importante pe
rioade de ascensiune, func
țional integrate evoluției 
de astăzi a societății ro
mânești.

Evenimente de seamă ale 
istoriei noastre contempo
rane, momente glorioase 
din trecutul poporului tre
zesc un ecou larg în 
conștiința compozitorilor 
noștri mai tineri sau 
mai vîrstnici, indiferent de 
natura formației artistice a 
fiecăruia sau de mijloacele 
componistice, de limbajul 
muzical adoptat. Căci via
bilitatea genurilor de mare 
accesibilitate este, la rîn- 
du-i continuu asigurată de 
rezonanța amplă, capabilă 
să o permanentizeze în sen
sibilitatea și gîndirea celui 
mai larg public. Revelatoa
re în acest sens sînt două 
din audițiile prezentate 
în ultima vreme de 
chestra Filarmonicii 
București ; este vorba 
de o parte de lucrarea vo
cal simfonică de proporții 
mai restrînse — „Cantata 
festivă” aparținînd tînăru
lui compozitor Gheorghe 
Draga, deja prezentată în 
coloanele ziarului nostru, 
iar pe de altă parte de o 
creație mai amplă, 

interpretată,

toriul „Pămînt dezrobit", 
lucrare concepută de com
pozitorul Gheorghe Dumi
trescu în semn de omagiu 
adus împlinirii visului se
cular ai poporului nos
tru — făurirea în anul 1918 
a statului național unitar.

Moment cu profunde sem
nificații sociale și istorice, 
actul unirii realizat 
jumătate de veac i-a 
spiral 
lucrare 
numentale, 
tinde să 
conștiința 
toate marile 
te ce au precedat și 
implicit au pregătit actul 
de la Alba Iulia. Războaiele 
daco-romane ce relevă fi
gura ilustrului conducător 
și strateg Decebal. procesul 
făuririi ființei poporului 
nostru, evocarea marilor 
personalități ale trecutului 
de luptă și fală — voevo- 
dul Gelu, Mihai Viteazul, 
Ștefan, domnul Moldovei, 
Horia. în sfîrșit evenimen
tele supreme de la Alba 
Iulia, constituie tot atîtea 
unități importante ale ac
țiunii dramatice ce se gru
pează în ample secțiuni — 
tablouri epice sau lirice 
succesiv tensionate, potri
vit principiului unității do- 
bîndite prin contrast. Mo
mentele de maximă încor
dare. culminațiile sînt ast
fel eficient puse în valoare 
de pagini lirice puternic 
contrastante. Talentul dra-

acum 
in- 

compozitorului o 
de proporții mo- 

grandioase, ce 
readucă în 
ascultătorului 

evenimen- 
precedat

maturgic al compozitorului 
reiese în importantă măsură 
și din conceperea libretu
lui ce sintetizează într-o vi
ziune alertă, de veritabil 
scenariu cinematografic, 
texte de o inestimabilă va
loare aparținînd tezaurului 
literaturii noastre — de la 
versurile populare, la cele 
ale marilor poeți Eminescu, 
Coșbuc, Goga sau pagini 
din proza lui Alecu Russo 
și Nicolae Bălcescu. Po
tentate continuu de suges
tia textului, evenimentele 
muzicale capătă în succe
siunea lor virtuți de amplu 
montaj scenic, grație con- 
creteții literalmente vizuale 
a imaginilor sonore. De alt
fel, suflul epic de o impre
sionantă anvergură relevă 
în acest sens experiența re
marcabilă de care dispune 
Gheorghe Dumitrescu în 
domeniul operei.

Fără a evita un oarecare 
, caracter retoric, propriu a- 

numitor momente ale genu
lui amintit, părțile vocale 
solistice de care dispune a- 
ceastă impresionantă frescă 
muzical-dramatică se con
turează în mari unități de 
felul ariei de concert. La 
rîndul său corul, ansam
blul orchestral și în special 
recitatorul își aduc contri
buția în plasticizarea su
gestiei sonore a unor scene 
grandioase — episodul final 
de la Alba Iulia de exem
plu. Expresia muzicală di
rectă. sinceră se realizează

unitar, pe baza intonațiilor 
viguroase ale cîntecelor 
muncitorești și țărănești, 
ale baladelor haiducești de 
odinioară, 
popular 
marcăm în 
ansamblul 
Gheorghe 
consecventă 
titudine de valorificare 
tezaurului folclorului nos
tru țărănesc și orășenesc ; 
iar lucrarea de față poate 
constitui o importantă ve
rigă în suita marilor mo
mente istorice evocate de 
compozitor, de la memora
bilul Tudor Vladimirescu 
pînă la recentele sale crea
ții inspirate din lupta par
tidului nostru pentru con
struirea noii societăți.

Efortul interpretativ, cu 
totul remarcabil date fiind 
importantele dificultăți ale 
partiturii. îl datorăm unor 
personalități de frunte ale 
scenelor noastre — tenorul 
Cornel Stavru. baritonii 
David Ohanesian și Nicolae 
Gafton, basul Traian Po
pescu, actorului Fory Et- 
terle, o etalare elocventă 
de multiple virtuți drama
tice, pionierei Angela Cio- 
cîrtea, înzestrată cu o voce 
sensibilă și emoționantă, 
corului și orchestrei aflate 
sub conducerea dirijorilor 
Vasile Pîntea și Mircea 
Cristescu.

ale cîntecului 
propriu-zis. Re- 

acest sens pe 
creației lui 

Dumitrescu o 
și neabătută a- 

a

CULTURALĂ A SIBIULUI
Așezat în centrul țării 

într-un cadru natural de o 
rară frumusețe, la răscru
cea unor importante dru
muri istorice și de mare 
circulație, orașul 
bin, un adevărat 
situ, își sporește 
ța și frumusețea 
strucții și 
loroase, în 
între care 
ocupă și 
cinste.

Dacă în specificul ori
cărui oraș factorul cultură 
constituie un element defi
nitoriu, am putea afirma 
că în cazul Sibiului cultura 
formează o coordonată 
principală, rezultată nu nu
mai din bogata rețea de 
instituții — dintre care 
multe numără secole de 
existentă —, ci mai cu sea
mă din complexul de ma
nifestări care perpetuează 
elemente de 
tie, pe care 
realizări noi 
necesităților 
contemporan, 
pare, în acest fel, ca un 
proces natural organic, în 
cadrul căruia cultura popu
lară, folclorică, joacă a- 
proape totdeauna un rol 
catalizator. în toate dome
niile.

îndelungata și fecunda 
conviețuire a poporului ro
mân cu harnica populație 
de coloniști germani, în
cetățeniți aici de sute de 
ani, este marcată la 
Sibiu 
creatoare 
care-și află 
posibilități 
Din această 
apărut elemente de cultu
ră inedite, ca rezultat al 
unor împrumuturi si in
fluente reciproce.

O altă trăsătură domi
nantă. aproape generală, a

Cornel IRIMIE

de pe Ci- 
muzeu in- 
importan- 
prin con- 

opere noi, va- 
toate domeniile, 
cele de cultură 
ele un loc de

veche tradi- 
se grefează 
ce răspund 

Și 
înnoirea fi

gustului

este marcată 
printr-o activitate 

neîntreruptă, 
astăzi depline 
de afirmare, 
conviețuire au

manifestărilor de cultură, 
ca de altfel a întregului 
mod de viață din acest cen
tru, derivă din faptul că Si
biul a fost, și devine as
tăzi tot mai mult, legat pu
ternic de zonele înconjură
toare.

Participînd și trăind din 
plin toate momentele prin
cipale ale istoriei patriei 
noastre și avînd un rol 
activ ca punte de legătură 
și centru de contacte poli
tice, de schimburi economi
ce și culturale permanente 
între Transilvania și cele
lalte provincii românești. 
Sibiul s-a situat la loc de 
frunte prin creațiile și ma
nifestările sale spirituale, 
care au îmbogățit patrimo
niul artei și culturii națio
nale, începînd cu tezaurul 
folcloric zonal atît de va
loros și variat, continuînd 
cu lucrările meșteșugarilor 
liberi sau breslași și ter- 
minînd cu i creatorii din. 
vremurile noi.

Zidurile și bastioanele ce
tății. monumentele sau do
cumentele de arhivă șl 
stampele de epocă, toate 
evocă un trecut zbuciumat, 
dar atestînd mai cu seamă 
hărnicia, munca și lupta 
poporului român și a popu
lației săsești conlocuitoare, 
care au înfruntat și 
ruit, totdeauna prin 
urgiile, lăsîndu-ne 
moștenire o zestre 
rală cu care ne putem mîn- 
dri. Aceste urme și docu
mente istorice perpetuează 
tot ce e mai valoros și po
zitiv în acest trecut, care 
și-a pus pecetea și asupra

au bi- 
unire, 
drept 

cultu-

or
din 
pe

Dumitru AVAKIAN

studiul Ikeul

Sintetizarea cunoștințelor

Concurs de cintece

pionierești
Consiliul Național al Organizației Pionierilor a 

organizat ce-a de-a treia ediție a concursului anual 
„Cel mai bun cîntec pionieresc al anului".

Pentru cele mai valoroase lucrări — imn, marș, 
cîntec de școală, drumeție, foc de tabără — juriul, 
care va fi format din personalități ale vieții lite
rare și muzicale, va acorda: Premiul I în valoare de 
12 000 lei, premiul II de 10 000 lei, premiul III de 
7 500 lei, și trei mențiuni de cîte 4 000 lei fiecare.

Cîntecul distins cu premiul I — cel mai bun cîn
tec pionieresc al anului — va intra în repertoriul 
tuturor formațiilor corale pionierești în anul 1969— 
1970, iar cîntecele premiate și unele lucrări valo
roase vor fi difuzate, la recomandarea juriului, în 
rîndul pionierilor și școlarilor.

(Agerpres)

umanizîndu-1. 
aceea recunoști 
silueta orașului 
a împrejurimi-

zei literare și al contactului cu fru
mosul operei scriitorilor ? Cui folo
sește, spre exemplu, includerea în 
acest manual a repertoriului teatral 
din stagiunea 1919—1920 ? Oare cu ce 
ar putea ajuta pe elevi la înțelegerea 
substanței literare a dramaturgiei 
autohtone lista directorilor Teatrului 
Național din Cluj între cele două 
războaie ? Cu ce ajută la cunoaște
rea concepției unor critici literari ca 
Mihai Ralea, Șerban Cioculescu și 
Perpessicius prezentarea listei cu 
sumedenia de articole pe care ei 
le-au scris, inclusiv revistele, editu
rile și anul în care le-au publicat ? 

în aceeași ordine de idei, prof. 
Biigozi Mihai, de la Liceul din 
Miercurea Ciuc, spunea : „Din păcate, 
unele inadvertențe în sistematizarea 
materiei de studiu, în corelarea pre
dării diferitelor discipline înrudite,

care operează cu unele noțiuni co
mune, duc la repetări nedorite în 
lecții. Cu noțiunile de grup și inel, 
elevii fac cunoștință încă din clasa a 
IX-a la algebră, mai tîrziu în clasa 
a Xl-a la algebră superioară și din 
nou în clasa a XII-a. Tratarea lor 
doar în primele două clase amintite 
cred că ar fi suficientă". . De regulă, 
în programele școlare, partea consa
crată gramaticii în manualele de 
limbi străine prezintă în mod stereo
tip problemele : definiția fenomenu
lui lingvistic, clasificare, aplicații de 
ordin ortografic și ortoepic — adaugă 
tov. Kdloman Victoria, asistentă la 
Institutul pedagogic din Tg. Mureș. 
Așa se repetă respectivele no
țiuni de la capitol la capitol, de la an 
la an, elevii reluîndu-le de mai 
multe ori. Dacă se mai adaugă și 
faptul că adesea profesorul predă la

fel de uniform, nu e greu să ne ima
ginăm atmosfera de lipsă de interes 
ce se formează treptat în clasă. După 
părerea mea, prin selecționarea ju
dicioasă a noțiunilor predate, prin 
evitarea paralelismelor și repetărilor 
inutile nu numai că economisim un 
timp atît de prețios dar asigurăm 
aprofundarea a ceea ce este in
tr-adevăr important pentru pregăti
rea elevilor noștri".

Din discuțiile cu interlocutorii 
noștri s-ar putea alcătui o listă 
destul de lungă de asemenea exem
ple, ca acelea relatate mai înainte, 
care dovedesc că în bugetul de 
timp al liceului există încă rezerve 
care, printr-un proces de chibzuință., 
matur și responsabil, ar putea fi 
valorificate, mai bine în direcția mo
dernizării și esențializării conținutu
lui studiului. Dar această valorificare

/

va putea fi realizată în mod substan
țial și cu maximum de folos cu con
diția ca preocupările și eforturile fo
rurilor de resort, îndreptate spre 
introducerea în programe și manuale 
a noțiunilor moderne și înlăturarea 
celor perimate să se îmbine, să con
veargă către scopul și țelul Important 
al perfecționării procesului instruc- 
tiv-educativ. Pentru că, pînă acum 
cel puțin, după cum a reieșit și din 
ancheta de față, aceste două preocu
pări merg paralel, adesea fiind atri
buția unor colective de lucru sau 
autori diferiți. Cu alte cuvinte, este 
necesară stabilirea unui limbaj co
mun pentru cele două laturi compli
mentare ale modernizării conținutu
lui și predării cunoștințelor în liceu, 
această cerință realizîndu-se printr-o 
îmbinare științifică, organică, fireas
că și logică a elementelor „clasice" 
și „moderne" — deci nu printr-o 
adăugare mecanică — prin prezen
tarea cu predilecție a acelor principii 
și date esențiale pentru înțelegerea, 
însușirea și aprofundarea fiecărei 
discipline de studiu — premisă si
gură pentru o dezvoltare și perfec
ționare intelectuală a tînărului după 
încheierea cursurilor liceale, după 
încadrarea sa în viața socială.

Anchetâ realizată de
Florica DINULESCU, Manole 
CORCACI, Lorând DEAKI

peisajului. 
Tocmai de 
și astăzi în 
sau în cea 
lor, imagini din stampele 
secolelor trecute.

Personalitatea spirituală 
a Sibiului, rezultată cum 
am văzut dintr-o serie de 
trăsături specifice, nu ne 
apare însă deloc ca o ființă 
statică, alcătuită din lu
cruri moarte, ci ea se con
turează 
continuă 
stituind 
al vieții 
idei și sentimente noi ce 
înnobilează acest trecut. De 
aceea, apare firească, nor
mală și necesară, atît la 
români cît și la sași, preo
cuparea de cunoaștere și 
cultivare a specificului lo
cal tradițional. Nimănui nu 
i se pare ciudat la Sibiu, 
dacă nu numai pe stradă, 
ci și la teatru sau la mu
zeu, ori la bătrînul restau
rant „împăratul Romani
lor" întîlnește femei sau 

..bărbați îmbrăcati in acel 
sobru frac național care 
este costumul săliștenesc, 
sau mărginean. La fel, dacă 
în zi de sărbătoare vede 
trecînd spre catedrala c- 
vanghelică bătrîne săsoaice 
în cojoc sau mantie națio
nală, amintindu-ți o ima
gine dintr-o gravură de 
Neuhauser, acel vienez sta
bilit la curtea lui Bru- 
kenthal și care a tipărit 
primele gravuri în culori 
despre Transilvania.

Dacă nu poți vorbi des
pre Sibiu fără a cunoaște 
galeria Brukenthal sau va- . 
loroasa bibliotecă a 
trei", ori fără a 
prin minunata 
a Sibiului, unde 
s-a organizat în 
pe zeci de hectare, un mu
zeu național al tehnicii și 
artei populare, la fel tre
buie să reții că în acest 
oraș se află unele din cele 
mai vechi arhive și biblio
teci cu fonduri unice, așa 
cum nu poți spune că-1 
cunoști fără a contempla 
vechea arhitectură din Pia
ța Mică, dar la fel nu poți 
să-l înțelegi fără a simți 
cum el respiră prin plămî- 
nii ce-i formează zona et
nografică a Mărginenilor, 
cu Rășinarii lui Octavian 
Goga, Săliștea lui Picu Pă- 
trut, Sadul lui Ioan Mol
nar Piuariu ș.a.m.d.

Toate acestea, prin va
loarea lor. înfruntă veacu
rile, iar sibienii, tot mai 
conștient! astăzi de acest 
lucru, se mîndresc, de pil
dă, cu faptul că în secolul 
al XlV-lea este atestată aici 
o bibliotecă publică a ora
șului, că în primele decenii 
ale veacului al XVI-lea ia 
ființă tiparnița care la 1544 
dă la iveală Catehismul lu
teran tipărit în limba ro
mână, apoi cu faptul că 
tot în secolul al XlV-lea 
documentele menționează 
existența unei școli, la 1692 
un gimnaziu, îar în seco
lul XIX o Academie de 
drept ș.a.

în secolul al XIX-lea ia 
ființă „Asociația Transilva
nă pentru Literatura Ro
mână și cultura poporului 
român" (Astra), care a con
tribuit nespus de mult la 
afirmarea unității naționa
le a românilor prin cultu
ră. Tradițiile „Astrei" sînt 
vii și astăzi, nu numai prin 
muzeul și biblioteca „As- 
tra", ci prin serbările anu
ale. prin activitatea cultu
rală multilaterală, ale că
rei amintiri sînt vii în toate 
satele.

S-ar putea afirma că Si
biul își reconsideră astăzi . 
trecutul pentru noi avîn- 
turi, făcînd aceasta siste
matic și metodic, așa cum 
a încercat de curînd trece
rea în revistă a forțelor 
sale în cadrul festivalului 
cultural ce purta simbolic 
titlul : „Cibinium 68".

Problema de căpătîi ră- 
mîne aceea de a păstra și 
consolida tocmai ceea ce 
este propriu și valoros, a- 
poi, de a stabili — plecînd 
de aici, de la specificul cul
tural și demografic — di
recțiile de preocupare pen
tru a valorifica și ampli
fica prin noi creații acest 
specific, cu grijă perma
nentă ca acest centru să-șl 
păstreze fizionomia proprie.

din vestigii care 
să trăiască, con- 

cadrul permanent 
în care se afirmă

„As
te plimba 
Dumbravă 
de curînd 
aer liber,

In această sănătoasă stră
danie, întîlnim astăzi antre
nați pe toți cercetătorii și 
creatorii încurajați de un 
public pretențios, este a- 
devărat, însă mereu însetat 
și bucuros de orice act nou 
de cultură.

S-ar putea cita, cel puțin 
exemplificativ, cîteva as
pecte ale șantierului cultu
ral sibian, care urmează a- 
ceastă direcție, începînd cu 
grija pentru restaurarea 
monumentelor și cu valo
rificarea unora tocmai 
pentru scopuri culturale, 
cum este clădirea așa-zisei 
Case a cojocarilor, care a 
adăpostit cel dinții teatru 
în evul mediu, și care de
vine astăzi un centru per
manent de expoziții.

Sistematizarea zonelor 
verzi, ca „Parcul sub arini" 
și „Dumbrava", cărora li 
se păstrează caracterul na
tural, însă în care vor 
funcționa muzee și alte a- 
șezăminte de cultură, face 
parte din preocuparea de 
a păstra acest cadru unic 
prin frumusețea și prospe
țimea lui.

Activitatea Tertrulul de 
stat (cu secții în limbile ro
mână și germană) se va 
extinde prin stagiuni esti
vale, cu spectacole în aer 
liber în curtea interioară a 
palatului Brukenthal, sub 
zidurile cetății etc.

Domeniul muzicii cunoaș
te un reviriment deose
bit, nu numai prin activita
tea Filarmonicii de stat, cît 
și prin cele două mari for
mații corale (corul „Gh. 
Dima", reorganizat recent, 
și corul ,,Bach“), precum și 
prin noile formații de mu
zică de cameră care dau 
concerte în saloanele ba
roc de la Muzeul Bruken
thal, apoi prin vestitele 
fanfare din centura muni
cipiului și din județ etc.

Este în curs de pregătire, 
un mare ansamblu folcloric 
cu formații și echipe româ
nești și germane, care se 
va afla la Sibiu în fata di
ficultății nu de a căuta ta
lente și forțe, cît mai cu 
seamă de a găsi un cadru 
și posibilități de promova
re, plecînd de la cercetări 
folclorice, a talentelor ce 
mustesc la tot pasul în Ră
șinari, la Tilișca, Sadu, Po
iana Sibiului, Jina, Avrig, 
ca și la Cristian, Slimnic, 
Dealul Frumos și în atîtea 
alte localități care fac par
te din zona cu adînci zăcă
minte de nestemate folclo
rice, specifice românilor și 
populației săsești.

Artiștii plastici, scriitorii 
și compozitorii, ca și crea
torii de artă populară au 
apucat pe un făgaș tot mai 
rodnic. Creatorii artizanali 
cu lucrul la domiciliu se 
numără cu sutele în zonele 
Sibiului, iar UCECOM-ul 
a proiectat un mare centru 
demonstrativ, cu ateliere și 
săli de expoziție, în Dum
brava Sibiului.

în peisajul Sibiului cul
tural se înalță zilele acestea 
silueta noului combinat po
ligrafic pe șoseaua spre 
Alba-Iulia, instituție care 
va perpetua și va ridica 
pe noi trepte arta tipogra
filor practicată neîntrerupt 
de mai bine de patru secole 
în această vestită cetate.

Trebuie să relevăm, cel 
puțin în trecere, activita
tea laborioasă de cercetare 
științifică a Centrului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, în care lucrează 
împreună cercetători ro
mâni și sași la probleme 
specifice (ca cercetări ar
heologice privind dacii la 
Tilișca, monografia artei 
populare din Mărginimea 
Sibiului, dicționarul graiu
rilor săsești) și care publi
că regulat, de zece ani, re
vista de înaltă ținută 
„Forschungen zur Volksund 
Landeskunde".

Siguranța și forța cu care 
se afirmă frontul culturii 
și artei într-o multitudine 
de domenii la Sibiu nu fac 
decît să accentueze astăzi 
efervescenta creatoare și să 
evidențieze trăsăturile spe
cifice izvorîte din îndelun
gata sa tradiție, din comu
na viețuire a românilor 
și a sașilor, din contactul 
anteic cu sursele folclo
rice ale împrejurimilor, 
contribuind astfel la îm
bogățirea peisajului cultu
ral al patriei noastre, care 
capătă în acest fel o tot 
mai mare varietate si o 
nobilă frumusețe.
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Sosirea unei delegații a Comitetului 
orășenesc de partid și a Comitetului 
Executiv al Sovietului din Moscova

Luni la amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Comitetului o- 
rășenesc de partid și a Comitetu
lui Executiv al Sovietului din 
Moscova, condusă de V F. Pro- 
mîslov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului din Mos
cova, care, la invitația Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R. și a Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al munici
piului București, va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-țsecretar al

★

Membrii delegației Comitetului 
orășenesc de partid și a Comitetu
lui Executiv al Sovietului din Mos
cova au făcut luni o vizită la Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., unde au fost primiți de Du
mitru Popa, prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au luat parte Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, membri ai 
Biroului Comitetului municipal 
București al P.C.R. și ai Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului.

Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei. Ion Cosma, prim-vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova delega

ția a fost salutată de V P. Isaev, 
prim-vicepreședinte al Sovietului 
orășenesc Moscova, precum și de 
Ion Ciobotaru, însărcinatul cu a- 
facerj ad-interim al României în 
Uniunea Sovietică.

★

A fost de față I. S. Ilin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra princi
palelor realizări obținute de oame
nii muncii din București și din 
Moscova în domeniile economic, 
social-cultural și al deservirii 
populației în diverse sectoare de 
activitate, asupra preocupărilor or
ganelor locale de partid și de stat 
privind dezvoltarea multilaterală 
a celor două capitale.

★

Seara, primarul general al Capi
talei a oferit în cinstea delegației 
sovietice o masă prietenească.

(Agerpres)

Parafarea Programului de colaborare 
culturală și științifică pe anii 1969-1970 

intre România si Austria
La 16 decembrie 1868 s-a parafat 

Ia București Programul de colabo
rare culturală și științifică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Austria pe anii 1969—1970. 
Programul prevede schimburi de vi
zite de oameni de cultură și artă, 
de știință, cadre didactice, acorda
rea reciprocă de burse de studii, 
organizarea de expoziții, gale de fil
me, schimburi de formații artistice 
etc.

Programul a fost parafat din 
partea română de Vasile Ileasă, di
rector ad-interim al Direcției rela

țiilor culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea aus
triacă de Franz Karaschek, minis
tru plenipotențiar, șeful Direcției re
lațiilor culturale cu străinătatea din 
Ministerul învățămintuluî din Aus
tria.

La parafare au asistat Mircea 
Malița. adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Renublicii Socia
liste România, Eduard Tschop, am
basadorul Austriei la București. Dre- 
cum și membrii celor două dele
gații.

(Agerpres)

întoarcerea în Capitală
a ministrului afacerilor externe,

Corneliu Mănescu

întrunirea Comitetului
Executiv al F.S.M.

Sesiunea Comisiei mixte

Ministrul afacerilor externe a) 
Republicii Socialiste România. 
Corneliu Mănescu, s-a înapoiat 
luni la amiază în Capitală, venind 
din R. D Germană, unde a făcut 
o vizită oficială la invitația minis
trului afacerilor externe al acestei 
țări. Otto Winzer.

La sosire, în Gara de Nord, to
varășul Corneliu Mănescu a fost 
întîmpinat de George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface-

rilor externe, de alți membri ai 
conducerii ministerului și de func
ționari superiori din M.A E

Erau prezenți Karl Kormes. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D Germane, Karel Kurka, am
basadorul Cehoslovaciei, și Sandor 
Argyelan, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ungariei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe 
al României va face o vizită A»

(matul tovarășului Gheorghe Apostol
BERLIN 16 (Agerpres). — Duminică s-a desfășurat la Berlin sesiunea 

Comitetului Executiv al F.S.M. Membrii Comitetului Executiv au discutat 
documentele ce vor fi supuse dezbaterilor celei de-a 18-a sesiuni a 
General al Federației Sindicale Mondiale.

Consiliului

guvernamentale 
de colaborare economică
româno-ungară /

oficială in
La invitația secretarului stat 

pentru afacerile externe al Repu
blicii Tunisiene. Habib Bourguiba 
jr., ministrul afacerilor externe al

Tunisia
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, va efectua o vizită 
oficială în Tunisia între 21 și 27 
decembrie 1368.

Diversificarea
construcției de locuințe

Luînd cuvîntul în cadrul discu
tării acestor documente, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru al Comitetului Executiv 
și al Consiliului General a] F.S.M., 
a subliniat deosebita lor importan
ță pentru reușita pregătirii celui 
de-al VIX-lea Congres sindical 
mondial Și a prezentat unele con
siderații izvorîte din dorința sindi
catelor din România de a facilita, 
în perioada premergătoare congre
sului, mobilizarea tuturor organi
zațiilor sindicale pentru realizarea 
aspirațiilor fundamentale ale ce
lor ce muncesc. Vorbitorul a apre
ciat faptul că raportul asupra ac
tivității F.S.M. scoate în evidență 
necesitatea ca Federația Sindicală 
Mondială să pună pe primul plan 
problemele specific sindicale, să 
adîncească preocupările care îi 
conferă caracterul de Federație 
sindicală internațională. El și-a ex-

este sufi-
a

Și 
va 

revin

acestor 
arătat 

prin ce 
realiza

afirmației cu- 
potrivit căreia 

unității de ac
ea punctele de 

să fie impuse, 
fi obligat să-și

primat părerea că nu 
cientă simpla enunțare 
probleme, ci că trebuie 
clar prin ce mijloace 
forme de activitate își 
F.S.M sarcinile care îi

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
subliniat justețea 
prinse în raport, 
pentru realizarea 
țiune nu trebuie 
vedere ale unora 
Nimeni nu poate
însușească toate concepțiile altora. 
Idei ca necesitatea ■ consultărilor 
reciproce, a dezvoltării democra
ției, caracterizarea F.S.M. ca orga
nizație democratică, de clasă și 
de masă. în cadrul căreia fiecare 
se exprimă pe baza respectului 
reciproc, a părerilor și orientării 
sale, fără amestec în treburile in
terne, corespund în întregime ro
lului și sarcinilor F.S.M. pe plan 
internațional.

(Urmare din pag. I)

70 de ani de la înființarea 
fabricii de mobilă 
din Sigbetul Marmatiei

In sala de festivități a Complexu
lui de industrializare a lemnului din 
Sighetul Marmației a avut loc o 
adunare închinată sărbătoririi a 70 
de ani de Ia înființarea vechii fa
brici de mobilă. Directorul com
plexului, ing. Gheorghe Griinstein, a 
evocat momente din viața fabricii, 
în 1898, la înființare, întreprinderea 
se numea „Prima fabrică din Mara
mureș pentru mobile îndoite și 
mărfuri din lemn“ și producea 25 de 
scaune pe zi.

Participanții la adunarea festivă au 
trimis o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care își reafirmă adeziunea unanimă 
față de politica internă și externă a 
partidului și se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin.

Cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani 
de existență a fabricii a fost orga
nizată și o expoziție retrospectivă 
care ilustrează, prin vechi stampe, 
fotografii și grafice, evoluția fa
bricii.

(Agerpres)

în localitatea Seini, din Maramu
reș, a avut loc o festivitate cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de la 
înființarea .fabricii de drojdie din 
localitate. Consemnînd istoria fa
bricii, în cadrul unei expuneri. Ilie 
Nicolae, directorul întreprinderii, a 
subliniat dezvoltarea pe care aceasta 
a cunoscut-o în anii construcției so
cialiste, cînd producția de drojdie a 
crescut de 30 de ori.

în cadrul festivității s-a anunțat 
că fabrica din Seini și-a îndeplinit 
planul anual și angajamentul colec
tiv de a da în plus pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie o producție echiva
lentă cu 500 000 lei.

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. în 
care și-au exprimat hotărîrea de a 
munci cu abnegație pentru realiza
rea sarcinilor ce le revin, de a con
tribui din plin la îndeplinirea hotă- 
rîrilor partidului și statului nostru.

planetei,
Plimbare pe

fața
prin secole și ‘ C
milenii:

8 capitole con- 
sacrale mistere- gf 
lor și frumuseți- 
lor arhitecturii ' ~ |»
antice : Mesopo-

Capodoperele contemporane, monumentele lumii 
în cifre, descripții și imagini.

0 călăuză sigură pe care o puteți consulta oricînd.

Din cuprinsul î

reaprobate. Chiar dacă ele vor fi 
refăcute pînă la 31 decembrie — lu
cru ce nu-1 cred posibil, căci au fost 
începute toate deodată — înaintarea 
lor aproape simultană pentru avizare 
și aprobare va face imposibilă o re
zolvare pînă la finele anului, fiind 
vorba de un număr considerabil. 
Dacă, în conformitate cu prevederi
le legale, în cursul acestui 
an atacarea și finanțarea lucrărilor 
s-a permis, în mod excepțional, pe 
baza proiectelor de execuție parțiale 
cu devize pe categorii de lucrări, de 
la 1 ianuarie 1969 această derogare 
încetează să mai acționeze. Deci, nu 
numai că nu vor mai putea fi în
cepute noi lucrări, dar nici cele deja 
începute nu vor putea fi 
deoarece finanțarea lor 
gală. Iată de ce socotesc 
pe lîngă accelerarea 
reactualizare și aprobare ______
de sistematizare și studiilor tehnico- 
economiee, valabilitatea derogării a- 
mintite să fie prelungită. Orice între
rupere a acțiunii în curs, poate a- 
duce prejudicii serioase. O rezolvare 
similară devine necesară și în pro
blema terenurilor pe care urmează 
să se construiască noile ansambluri.

— Este de presupus că asigu
rarea premiselor tehnico-materia- 
le pentru realizarea sarcinilor 
sporite de plan ale anului viitor, 
a precedat atacarea, propriu-zisă 

■ • ■. a lucrărilor, cu ăiît mai mulț cu 
Scit, nu este vorba număr de o 
creștere a necesarului dă 'mate
riale, utilaje, manoperă, dar și 
de anumite modificări în structu
ra solicitărilor. Dat fiind timpul 
scurt care a trecut, s-ar putea 
să mai fie necesare unele efor
turi pentru depășirea stadiului 
actual. Aveți piedici în această 
direcție ?

— Aminteam deja caracterul de 
campanie, de declanșare simultană a 
acțiunii. Prima urinare este lipsa 
unei decalări, vîrfurile foarte accen
tuate ale solicitărilor: va urma o 
perioadă cînd toți vor începe să
păturile^ apoi toți vor turna be- 

.". toți vor zidi 
ș.a.m.d. Ce înseamnă asta ? Că în lo
cul unei utilizări omogene, rationale 
a mijloacelor mecanizate (excavatoa
re, macarale etc.), vom asista la pe
rioade de cereri mult peste capaci
tatea existentă și apoi la lungi peri
oade de nefolosire a lor sau de folo
sire parțială. Aceasta va spori volu
mul de muncă manuală, consumul de 
manoperă, va reduce gradul de me
canizare a lucrărilor. Același lucru 
se poate presupune în ceea ce pri
vește solicitarea unor materiale, cum 
ar fi cărămida, cimentul, oțelul ș. a., 
sau a unor lucrători și formații de o 
anumită calificare, folosiți de regulă 
pe mai multe șantiere, prin rotație : 
zidari, săpători dulgheri, finisori de 
fațade etc. Desigur, va apare în mod 
fortuit o decalare, dar ea va fi în 
detrimentul ritmicității.

în al doilea rînd, vor apare modi
ficări serioase în balanța de mate
riale. Va crește mult solicitarea ma
terialelor de izolații datorită crește
rii suprafeței construite la sol și a 
învelitorilor, pe măsura reducerii nu
mărului mediu al etajelor, va spori 
considerabil volumul zidăriei de că
rămidă pe seama zidăriei de beton 
și cel al planșeelor de beton mo
nolit pe seama celor prefabricate 
etc. Deci, mai multe cofraje, echipe 
de dulgheri și, fierari-betoniști. In

păturile,
toane, în fundații,

continuate, 
devine ile- 
necesar ca, 
acțiunii de 
a detaliilor

■

IOSIF 
ȘIMANDAN

în-
51-

co

în ziua de 13 decembrie a.c. a 
cetat din viață tovarășul Iosif 
mandan.

Născut la 28 februarie 1904 în 
muna Șimand, județul Arad, tova
rășul Iosif Șimandan a luat încă de 
tînăr legătura cu mișcarea muncito
rească din țara noastră. în perioada 
anilor 1930—1946 a activat în organi
zațiile revoluționare ale emigranți- 
lor români din Franța.

După eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist, tovarășului Iosif 
Șimandan i s-au încredințat diferite 
munci în aparatul de partid.

Pentru merite deosebite a fost dis
tins cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
în inimile noastre.

COMITETUL FOȘTILOR 
DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

INSTITUTUL DE STUDII 
ISTORICE ȘI SOCIAL- 

POLITICE DE PE LINGĂ 
C.C. AL P.C.R.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tunetului va fi depus marți, 17 
cembrie. ora 12. la crematoriul 
nușa. iar incinerarea va avea loc în 
aceeași zi. la ora 14.

de- 
de- 
Ce-

general, se poate spune că, într-o 
primă etapă, pînă la elaborarea și 
utilizarea largă a proiectelor-tip, 
pînă la adaptarea prefabricării și 
pentru locuințele cu confort diferen
țiat, gradul de industrializare a exe
cuției este în pericol de a înregistra 
o anumită scădere. Consider necesar 
ca toate urmările la care m-am re
ferit — și care sînt reale — să fie 
luate în atenție cu toată seriozitatea, 
pentru a se evita apariția unor tul
burări viitoare în producția de lo
cuințe. Ar fi de cea mai mare însem
nătate ca forurile care coordonează 
organizațiile de execuție, pe de o par
te, și furnizorii de materiale și uti
laje, pe de alta, să elaboreze în cel 
mai scurt timp un plan concret de 
acțiune, pentru a preveni asemenea 
neplăceri. Aș sugera, de asemenea, 
considerarea mai atentă a industria
lizării intense a execuției în con
strucția de locuințe, singura cale efi
cientă de soluționare a importantei 
misiuni sociale ce stă în fața aces
tui sector de bază al producției ma
teriale.

Cronica

Sesiunea
General

BERLIN 16 (Agerpres). — Luni B-a 
deschis la Berlin a 18-a sesiune a 
Consiliului General al Federației Sin
dicale Mondiale. La lucrările sesiu
nii participă o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România 
condusă de tovarășul Gheorghe Apos
tol, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., membru al Comitetului 
Executiv și al Consiliului General al 
F.S.M.

în cadrul lucrărilor vor fi dezbă
tute rapoartele cu privire la activi
tatea F.S.M. pentru formarea cadre
lor sindicale, convocarea și pregăti
rea celui de-al Vll-Ipa Congres sin
dical mondial.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de Renato Bitossi, președintele F.S.M.

zilei
Luni, 16 decembrie. George Maco- 

vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a. primit ..în au- ... 
diență pe Jesus Barreiro Gonzales, 
în legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare în calita
te de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Cuba în 
Republica Socialistă România.

Ar
Luni au luat sfîrșit, 

versitarilor, lucrările 
ternaționale de expert! 
educației tineretului, manifestare or
ganizată, sub egida UNESCO, de 
cătie Comisia națională română pen
tru UNESCO, în colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Ministerul învătă- 
mîntului.

Timp de o săptămînă, experți și 
observatori din Anglia, Bulgaria, 
Finlanda, Franța, Iran, Iugoslavia, 
România și Senegal au dezbătut pro
bleme referitoare la metodele, for
mele și căile de aplicare în viață a 
principiilor cuprinse în Declarația 
privind educația tineretului în spiri
tul Idealurilor de pace, respect re-

(Urmare din pag. I)

la Casa Uni- 
Reuniunii in- 
în problemele

colbuite hrisoave de răzeșie, acele 
diplome conferite pentru acte de vi
tejie în luptă cu valurile de cotro
pitori, dar am văzut în podul co
nacului monarhic de la Segarcea 
sute de registre cu mii de nume 
absolut anonime, cu cîte o cruce 
de cerneală în dreptul lor și cu 
ștampila tragică pe care buricul de
getelor o lăsase acolo, fiind si ea 
un semn al istoriei, un hrisov ne
gru al cîtorva generații-

Disociind chiar și cele mai impună
toare monumente ale umanității în 
elementele lor constitutive, vom ob
serva omniprezența modestă a ni
sipului, a varului, a cimentului și a 
pietrei. Echilibrul constelațiilor, de
săvârșita frumusețe a capodoperelor, 
unitatea unei națiuni, istoria’ unui 
popor sînt rezultatul sudurii ne
mijlocite, profunde și indisolubile a 
tuturor elementelor componente.

Și iată că din nou ajungem la 
ideea cursivității generațiilor, la 
ideea conștiinței lor îmbogățită de 
experiența, truda, ambiția și spe
ranța generațiilor premergătoare, 
responsabilitatea în fața națiunii și 
a istoriei apăsând, pe rînd, pe u- 
merii fiecărei generații, înnobîlîn- 
du-i efortul si dîndu-l nu numai o 
direcție istorică, dar și un loc în 
istorie.

îmi amintesc că în octombrie 1944 
am scris de pe frontul antihitlerist 
o scrisoare unui mic ziar timișo
rean. Mantaua de soldat, arma și 
regulamentul serviciului interior nu 
mă făcuseră să-mi frîng condeiul 
pe genunchi, deși se spune că în
tre arme muzele tac. Nu mă con
sideram de fel ca făcînd parte din- 
tr-o generație pierdută, deși gene
rațiile care au nenorocirea de a 
trece prin războaie simt la propriu 
gustul ciudat al primejdiei și al 
morții, au infinit mai puține cer
titudini decît celelalte generații și 
procesul lor de alienare psihică, 
pentru a fi curmat, cere deseori 
curajul disperării de a trăi, de a 
spera, de a supraviețui. Aveam acel 
curaj pentru că luptam împotriva 
celor ce construiseră cuptoarele de 
la Maidanele și camerele de gazare 
de la Auschwitz și în voința mea 
de a supraviețui erau și un simță
mânt justițiar și speranța că lumea 
postbelică va fi o lume dreaptă și 
înțeleaptă și liberă. Cam aceste lu
cruri conținea mica mea scrisoare 
de pe front cu tonul unei profesii 
de credință. Aveam 22 de ani
tund și. socialmente vorbind, sim
țeam acut că fac parte dintr-o ge-

a

Consiliului

BERLIN 16 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al sesiunii Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale, care și-a început luni lucră
rile, se anunță afilierea la F.S.M. a 
următoarelor centrale sindicale na
ționale : Confederația ■ Generală a 
muncitorilor din Dahomey, Uniunea 
Muncii din Gambia, Federația Ge
nerală a Sindicatelor din Irak, U- 
niunea Generală a funcționarilor, 
salariaților și tehnicienilor din Su
dan, Asociația națională a sindica
telor din Filipine, Confederația Ge
nerală a oamenilor muncii din Insu
lele Reunion, Federația sindicatelor 
independente din Ceylon și Confe
derația Generală a oamenilor mun- 

. cii din Peru.

vremea
ciproc și înțelegere între popoare, 
adoptată la cea de-a XX^a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Participanții au elaborat, un studiu 
reprezentind sinteza problemelor dis
cutate și a recomandărilor făcute în 
cadrul reuniunii, studiu ce urmează 
a fi editat si difuzat de UNESCO

★

Luni seara a avut loc la Filiala 
Uniunii Scriitorilor din Cluj festivi
tatea sărbătoririi scriitorului Kos 
Kăroly, eu prilejul împlinirii vîrstei 
de 85 de ani. Vorbind despre viata și 
opera sărbătoritului, scriitorul Va
sile Rebreanu a arătat că. în vasta 
frescă ..Buday Nagy Antal", ca 
în multe alte scrieri ale sale,
Kâroly a militat pentru dreptate so
cială și adevăr, pentru prietenia din
tre români și maghiari. Criticul li
terar Lang Gustav, subliniind va
loarea artistică și documentară a 
operei scriitorului, a adus acestuia 
un cald omagiu.

K6s Kâroly a mulțumit pentru 
caldele cuvinte adresate.

(Agerpres)

nerație. Nu cunosc un senti
ment mai profund omenesc decît 
conștiința colectivității, conștiința 
personalității unei generații, în e- 
gală măsură purtătoare a unei fa
buloase zestre tradiționale și crea
toare a unor 
și spirituale.

Ani de zile 
murite mele 
mele stațiuni de mașini și tractoare, 
la fabrici vechi sau noi. pe șantie
rele ivite în lungul și latul țării, 
mi-am regăsit, pe ici pe colo, vechii 
tovarăși de contingent și de arme, 
încă plini de amintiri ca niște fîn- 
tîni cu izvoare de apă nesecate. E- 
ram generația care trecuse prin 
război. Eram generația care-și gă
sise cel mai puternic ax moral în 
voința de a construi, tncă ne so
coteam tineri. Tncă aveam dreptul 
de a ne socoti tineri. Apoi pe în-

noi bogății materiale

după aceea, tn dru- 
de reporter, la pri-

cetul au început să apară miile 
de tineri care nu luptaseră pe 
front. Cei care în 1944 erau copii 
și învățau să vorbească și să mear
gă. Construind la Salva- Vișeu și
pe Valea Jiului, spuneam solemn dar 
și familiar, oficial dar și intim, sa
cerdotal dar și simplu, că noi con
struim pentru copiii și nepoții 
noștri. Realizam ceea ce se cheamă 
dintotdeauna o sudură a generații
lor, preluam o moștenire, ne tru
deam s-o îmbogățim și rîvneam des
chis s-o transmitem copiilor și ne
poților noștri, generațiilor următoa
re. Și iată astfel, aproape pe ne
simțite, generația mea s-a trezit cu 
tâmplele albite de sarea anilor, cu 
amintiri mai depărtate în timp. Și 
iată astfel, pe șantierele socialiste 
s-au ivit tineri care s-au născut în 
1944, ba chiar și mai încoace. Pe 
șantierul termocentralei de la Min
tia, lîngă Deva, l-am găsit nu cu 
multe luni în urmă, muncind în 
primul său an de producție, pe in
ginerul Mihai Zaharia. Are 23 de 
ani. S-a născut tn anul 1945. Deși 
atît de tînăr. poartă pe umerii săi 
răspunderea unui Important sector 
de șantier. Mi-a spus că nici nu-și 
concepe în alt fel viața decît 
construiască. S-a făcut inginer

să 
din

să 
Ce-

leri în (ară vremea a continuat 
se încălzească ușor în vest, 
rul ' a fost variabil mai mult senin 
în Transilvania și nordul Moldovei, 
înnourări mai accentuate s-au pro
dus în Oltenia și sud-estul tării. Lo
cal în Dobrogea, sudul Moldovei și 
nordul Munteniei s-au semnalat pre
cipitații slabe, sub formă 
și ninsoare. Vîntul a suflat 
la potrivit.

în București vremea a 
moașă, cu cerul mai mult senin, 
tul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru 18, 19,
29 XII. Vreme relativ călduroasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în jumătatea de vest a țării, unde 
vor cădea precipitații slabe locale. 
Vînt potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, izolat mai coborîte în nord- 
estul țării, iar maximele vor oscila 
între zero și 10 grade. Ceață locală.

In București, vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil. Vînt potri
vit, predominînd din sectorul sudic.

BUDAPESTA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
In zilele de 13—16 decembrie 1968 a 
avut loc la Budapesta sesiunea a 
Vlll-a a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică 
româno-ungară.

Comisia a făcut o analiză a des
fășurării colaborării economice din
tre cele două țări, de la sesiunea 
precedentă, constatînd că în ultima 
perioadă au fost obținute rezultate 
importante — încheierea de contracte 
de cooperare și livrări în domeniul 
materialului rulant de cale ferată, 
utilajelor pentru industria alimentară 
și a altor categorii de mașini și u- 
tilaje, al metalurgiei, al schimbu
lui de sortimente de bunuri de larg 
consum etc, precum și semnarea de 
convenții de colaborare în domeniul 
turismului, vamal, sanitaro-veterinar 
ș.a. — menite să aducă o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea relațiilor e- 
conomice dintre Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară. Activita
tea depusă de reprezentanții și spe
cialiștii organelor și organizațiilor 
economice de resort ale celor două 
părți, în îndeplinirea recomandărilor 
comisiei, își găsește reflectarea în 
creșterea continuă a volumului schim
burilor de mărfuri dintre România 
și Ungaria.

La sesiune au fost examinate o 
serie de acțiuni noi de cooperare în 
producție și livrări, pentru care, pe 
baza lucrărilor efectuate de specia
liștii celor două părți, au rezultat 
posibilități de colaborare între cele 
două țări — îndeosebi în domeniul 
mașinilor-unelte, al echipamentelor 
și instalațiilor pentru industria pe
trolieră, chimică și alimentară, al 
produselor electrotehnice, elemente
lor de automatizare ș.a. — stabilin- 
du-se un program concret de măsuri 
în vederea finalizării lor. De aseme
nea s-au stabilit măsuri privind de
terminarea și tratarea unor noi posi
bilități de cooperare în producție, 
legate de livrări reciproce, precum 
și livrări pe terte piețe, cît și a altor 
acțiuni de interes reciproc, în do
meniul transportului rutier, feroviar 
și aerian, al gospodăririi apelor, a 
căror finalizare va putea aduce un 
aport însemnat la intensificarea le
găturilor economice româno-ungare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de înțelegere 
reciprocă, în spiritul prieteniei trai
nice care caracterizează relațiile din
tre cele două țări socialiste vecine.

Protocolul încheiat cu ocazia se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
româno-ungară, și de Apro Antal, 
vicepreședinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, președintele părții ungare în 
Comisia mixtă guvernamentală.

★
Tovarășul Gheorghe 

a; fost primit luni 
de către Jen6 Fock, ] 
Guvernului Revoluționar 
resc Țărănesc Ungar. La :

de ploaie 
slab pînă

fost fru- 
Vîn-

vocație și a rostit acest cuvînt cu 
atila convingere interioară, îneît vo
cația 
cărui 
egală 
lent.

Dar, în contrast izbitor cu viața 
acestui inginer adolescent, ca să 
arăt că in trecut generațiile tinere 
au trebuit deseori să înfrunte opre
liști neînchipuit de grele, am să po
menesc în cele ce urmează doar a- 
vatarurile unui singur om. L-a che
mat Dumitru Leonida. A fost si el 
inginer. A studiat la Școala Tehnică 
Superioară din Charlottenburg, unde 
în anul 1908. la examenul de absol
vire. prezentase comisiei examina
toare o lucrare de diplomă de o 
frapantă originalitate, avînd ca temă 
amenajarea hidrotehnică a Bistriței 
prin construirea unei hidrocentrale 
la Bicaz Tînărul Dumitru Leonida 
avea atunci douăzeci de ani si era

asta sînt gata s-o transfer ori- 
poet, fiindcă ea înseamnă în 
măsură flacără, pasiune și ta-

că la momentul solemn 
fost inaugurate barajul de 

Si uzina electrică de la Ste- 
anul I960, aureolat de se- 
a participat și inginerul 
Leonida, constituie un sim-

un vizionar îndrăzneț. Acum hidro
centrala de la Bicaz este o reali
tate, iar Bistrița a devenit, intre 
rîurile tării; apa cea mai intens și 
modern gospodărită hidrotehnic, ea 
semnifică un impunător și nemuri
tor triumf de idei puse în sfîrșit in 
practică.

Faptul 
cînd au 
la Bicaz 
jaru. în 
nectute. 
Dumitru
bol al forței ideilor creatoare, o 
răsplată și o recunoaștere pe care 
istoria tine să le confere și să le 
consacre întotdeauna marilor per
sonalități.

Numeroși elevi al acestui deschi
zător de drumuri lucrează azi la 
înfăptuirea unuia din cele mal aran- 
dioase obiective economice ale Româ
niei socialiste și anume la realiza
rea p’anulul de construcție energe
tică. Sistemul de la Porțile de Fier. 
Tșalnița. Sadu, Argeș. Lotru, iată 
numai cîteva jaloane c.e se înscriu 
pe harta acestui proiect de o amploa
re fără precedent în istoria dezvol
tării economice a patriei noastre.

Elevi ai inginerului Leonida, elevi 
ai unei mari și prestigioase pleiade 
de savanți (energeticieni, fizicieni.

Rădulescu 
dimineața 

președintele 
■ Muncito- 
întrevedere, 

care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, au asistat 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și Dumitru Turcuș, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta.

★

Luni după-amiază, 
Gheorghe Rădulescu și 
oficiale care-1 însoțesc, 
Budapesta, îndreptîndu-se spre țară.

La plecare, în gara Keleti, erau 
prezenți Apro Antal, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, Karadi 
Gyula, prim-vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, cadre de 
conducere din unele ministere eco
nomice, reprezentanți ai M.A.E. al 
R. P. Ungare, precum și Jozsef 
Vincze, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

tovarășul 
persoanele 

au părăsit

matematicieni. chimiști, constructori, 
siderurgiști, electroniști, medici) 
afli azi, cu tînăra lor energie spi
rituală și cu originalitatea lor, în 
universitățile țârii. în laboratoarele 
și institutele de cercetări, pe șan
tierele construcției socialiste.

Uneori sînt atît de tineri, tncîi 
par ntște adolescenți, dar trebuie să 
recunoști imediat că profunda lor 
maturitate este nu numai semnul 
unei precocități caracteristice avân
tului științei contemporane, dar și 
semnul unei dominante spirituale, 
acela al participării, și integrării în 
istoria construcției socialiste nu ca 
indivizi solitari, ci ca o generație 
nouă, entuziastă, solidară, specifică 
epocii noastre socialiste.

Dacă putem privi în trecutul în
depărtat cu o legitimă mîndrie a- 
pariția și afirmarea a numeroase 
generații șl școli românești în toate 
domeniile creației umane, atunci a- 
ceastă privire retrospectivă are 
dreptul , să fie și posomorâtă în ega
lă măsură, gîndindu-ne cu tristețe 
tardivă șt neputincioasă la numărul 
incalculabil de valori și personali
tăți care n-au avut nici măcar no
rocul atît de mult amânat al ingi
nerului Dumitru Leonlfia, de a se 
fi afirmat piuă la urmă, de a se 
fi impus in ciuda opreliștilor și ad
versităților.

Spre deosebire de trecut, afirma
rea noilor valori spirituale și ștnn- 
țijice a devenit, asmzi, spre cinstea 
partidului și a siatuiui nostru, un 
principiu luaiieiiauu șl sjmt. un 
jactor motor și propuiso' a cărui 
funcționare ireproșaoilă se per
fecționează continuu. Sistemul de 
inuuțumint, construirea de noi cen
tre de cercetare, angajarea in pro
ducție indata după absolvire a tu
turor absolvenților, promovarea lor 
curajoasa ni juneții de răspundere 
pe șantiere, in universități, în co
lective științifice de mare și acut 
interes constructiv, favorizarea dez
baterilor și a schimburilor de idei, 
iată, acesta este climatul în care 
se plămădește fertil și viguros nu 
numai prezentul, ci și viitorul crea
ției romanești, acesta este climatul 
armonios in care zi de zi, an da 
an, se realizează ștafeta generații
lor, transmiterea fascinantei flăcări 
a progresului de la vîrstnici la ti
neri. Această flacără poartă în ar
denta ei strălucire nu numai expe
riența înaintașilor, nu numai tezau
rul fabulos de cunoștințe acumulate 
în lungi veacuri și decenii de trudă, 
dar și energia scormonitoare a celor 
ce preiau această zestre, visul Ioj| 
de a îmbogăți prețioasa moștenire, 
ca șl ambiția orgolioasă de a a 
transmite mai departe, înmiit înno
bilată ți înfrumusețată.

)



viața internațională
PROGRAMUL
NOULUI
GUVERN 
ITALIAN

ROMA 16 (Agerpres). — Noul . 
premier italian, Mariano Rumor, 
a prezentat luni în Parlament 
un program de reformă legisla
tivă, elaborat de guvernul său. 
Pronunțîndu-se în termeni 
foarte critici asupra birocrației 
aparatului de stat, premierul 
italian a arătat că guvernul său 
va urmări eu prioritate moder
nizarea acestui aparat, precum 
și a sistemului de învățămînt.

Referindu-se la situația eco
nomică, Mariano Rumor a sub
liniat că „muncitorii ara fost 
neglijați, în timp ce econo
mia națională italiană a cunos
cut realizări importante în do
meniul dezvoltării producției și 
tehnicii". Guvernul italian este 
hotărît să facă față probleme
lor care au provocat Valul cres- 
cînd de greve, a spus el, fără să 
facă însă precizări în această 
privință. El s-a referit, de ase
menea, la necesitatea imperioa
să a unei reforme a învățămîn- 
tului, care să răspundă reven
dicărilor studenților.

Mariano Rumor a subliniat că 
guvernul nu trebuie să subapre
cieze dorința formulată în țară 
pentru „mai multă justiție și 
un progres mai rapid". Pe de 
altă parte, el a lăsat să se în
țeleagă că respinge o colabora
re parlamentară cu forțele poli
tice de stînga.

Votul asupra programului ex
pus de Mariano Rumor urmează 
să intervină pînă la 23 decem
brie, cînd Parlamentul Intră în 
vacanta de iarnă.

Intre timp, centralele sindi
cale an organizat o serie de 
greve pentru această săptămî- 
nă, Iar studenții din Roma au 
anunțat boicotarea cursurilor 
pentru ziua de marți.

Un comunicat al delegației

R. D. Vietnam

de la
PARIS 16 (Agerpres). — Abor- 

dînd din nou problema procedurii 
începerii discuțiilor, delegația R.D. 
Vietnam la tratativele de pace a- 
supra Vietnamului de la Paris a
dat publicității luni un comunicat 
care arată, printre altele : „Dove
dind din nou buna sa voință, de
legația guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, de acord cu cea 
a Frontului Național de Eliberare, 
a adresat la 13 decembrie 1968 
delegației americane o nouă pro
punere, comunicînd că cele patru 
delegații se vor putea așeza în lo
cul care le va conveni în jurul 
unei mese rotunde. Dar, Statele 
Unite și Administrația de la Sai
gon, adaugă comunicatul,- s-au în
căpățînat pînă acum să mențină 
ideile lor absurde, împiedicînd 
conferința în patru, care ar fi tre-

la convorbirile

Paris
buit să se deschidă la 6 noiembrie 
a.c. Statele Unite și Administrația 
de la Saigon trebuie să poarte în
treaga răspundere pentru această 
situație".

SOSIREA LA PARIS
A NOULUI CONDUCĂTOR

O secvență a demonstrației de masă care a avut loc sîmbătă în Berlinul 
occidental în semn de protest împotriva achitării fostului judecător na

zist Hans Joachim Rehse

EVOLUȚIA CRIZEI
POLITICE DIN BRAZILIA

® AU CONTINUAT ARESTĂRILE ÎN RÎIWURILE PERSONA
LITĂȚILOR POLITICE ® SE ANUNȚĂ NOI MĂSURI 
RESTRICTIVE

Convorbiri între 
delegații ale 
P.C.F. și P.S.U.G.

BERLIN 16 (Agerpres). — O dele
gație a Partidului Comunist Francez, 
condusă de Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic, a avut convorbiri cu 
o delegație a Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de Hermann 
Matern, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.

în comunicatul dat publicității se 
arată că cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra problemelor 
păcii și securității în Europa, ale 
unității mișcării comuniste internațio
nale și a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, precum și asupra altor probleme 
de interes comun. Cele ’ două părți 
au hotărît să dezvolte mai departe 
colaborarea dintre cele două partide, 
în interesul prieteniei dintre popoare
le R. D. Germane și Franței.

„PROBLEMA LAOSULUI 
TREBUIE REZOLVATĂ 

DE LAOȚIENI"
ON INTERVIU AL PRINȚULUI 

SUFANUVONC
PARIS 16. — Corespondentul A- 

gerpres. Georges Dascal, transmite : 
Intr-un interviu publicat de l’Hu- 
manitd, prințul Sufanuvong, preșe
dintele Frontului Patriotic din Laos, 
definește programul politic al parti- 
dului Neo Lao Haksat în vederea 
reglementării problemei laoțiene.

Raportul de forțe în Laos — a 
spus Sufanuvong — exprimă tot 
atîtea condiții subiective și obiec
tive eminamente favorabile luptei 
pentru salvarea națională a po
porului nostru. în această situație, 
lucrul cel mai bun pe care-1 nu de 
făcut, americanii, pentru a se pu
tea retrage onorabil, este' să înce
teze _ războiul lor de agresiune îm
potriva Laosului, să renunțe la ori
ce atentat împotriva independentei, 
suveranității și neutralității țării 
noastre. Aceasta, a subliniat Sufa- 
nuvong, este baza esențială a unei 
soluționări juste a problemei lao- 
țiene, în armonie cu aspirațiile cele 
mai legitime ale poporului laoțian, 
cît .și cu interesele păcii în Indo
china și sud-estul asiatic.

„Problema laotiană este problema 
agresiunii americane, a spus în în
cheiere președintele Frontului Pa
triotic din Laos. Americanii tre
buie să renunțe la orice formă de 
amestec și de agresiune. Ei trebuie 
să respecte în întregime acordurile 
de la Geneva, să respecte riguros 
suveranitatea, independența, neutra
litatea, unitatea și integritatea teri
torială a Laosului. Problemele in
terne ale Laosului Trebuie să fie 
rezolvate’ de lăoțienii înșiși".

PARIS 16 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a sosit la Paris Tran 
Buu Kiem, noul conducător al dele
gației Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud la trata
tivele de pace asupra Vietnamului. 
La sosirea sa, Tran Buu Kiem a pre
cizat că „în calitate de parte inde
pendentă, situată pe picior' de egali
tate cu celelalte părți și avînd com
petență deplină în toate problemele 
privind Vietnamul de sud", delegația 
Frontului Național de Eliberare este 
gata pentru discuții cu părțile inte
resate, în scopul găsirii „unei soluții 
politice juste, conformă cu aspirațiile 
la independență și pace ale popu
lației sud-vietnameze".

Noul conducător al delegației 
F.N.E. a fost întîmpinat la sosire de' 
Jean du Boiu-Beranger, șef adjunct 
al protocolului din partea guvernului 
francez, precum și de diplomați a- 
creditați în capitala Franței.

S B s s B O

0. M. II. chemată 
să încetele discutarea 

„problemei coreene"
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

In Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. au continuat 
dezbaterile în legătură cu „proble
ma coreeană". Pe lingă documentele 
supuse pînă acum spre examinare 
participanților la lucrări, un grup de 
12 state, printre care și România, au 
prezentat oficial un proiect de re
zoluție prin care Adunarea Generală 
este chemată să hotărască încetarea 
discutării problemei coreene în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Documentul subliniază că reunifi- 
carea Coreei este o problemă in
ternă a poporului acestei țări și re
amintește că potrivit paragrafului 7 
al articolului 2 al Cartei O.N.U. se 
interzice acestei organizații să in
tervină în problemele care aparțin 
de competenta națională a unui stat. 
„Avînd în vedere faptul că drapelul 
Națiunilor Unite a fost sistematic 
folosit de către trupele S.U.A. în 
timpul războiului lor de agresiune 
din 1950 și că el continuă să fie fo
losit la Panmunjon, pentru manevre 
de provocare și agresiune, la 15 ani 
după semnarea acordurilor de armis
tițiu, O.N.U. nu are autoritatea mo
rală necesară pentru a participa la 
soluționarea problemei coreene" — 
se arată în proiectul de rezoluție.

I. JIVKOV DESPRE SARCINILE 
TEHNICIENILOR

Șl SAVANȚIEOR BULGARI
SOFIA 16 (Agerpres). — Luni a 

avut loc adunarea festivă prilejuită 
de aniversarea a 75 de ani de la în
ființarea uniunilor tehnico-științifice 
din Bulgaria. Au fost de față Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Ghiorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
și alți conducători de partid și de 
stat, numeroși ingineri, arhitecți și 
tehnicieni. Au luat parte, de aseme
nea, ca invitate delegații din țările 
socialiste. Din țara noastră a parti
cipat acad. C. Dinculescu, președin
tele Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor din România.

Todor Jivkov a adresat un salut 
din partea C.C. al P.C.B. și a Consi
liului de Miniștri, în care a relevat 
activitatea rodnică desfășurată de
cenii de-a rîndul de uniunile tehnico- 
științifice din Bulgaria. El a subli
niat, totodată, participarea activă a 
acestor uniuni la construirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului. în 
încheiere, Todor Jivkov a arătat că 
reprezentanții științei și tehnicii bul
gare au datoria patriotică și interna- 
ționalistă de a contribui la revoluția 
tehnico-științifică contemporană.

agențiile de presă transmit:
Un succes al P.C.F. în alegerile parțiale. Primele alegeri 

parțiale de la alegerile legislative generale din iunie din Franța s-au soldat dumi
nică într-o circumscripție din apropierea Parisului cu victoria, în al doilea tur de 
scrutin, a candidatului Partidului Comunist Francez, Guy Ducolone, membru 
al Comitetului Central. El a ieșit învingător în fața candidatului guvernamental 
cu o majoritate de 5 500 voturi.

Cu cîteva minute 
înainte de ateri
zare, un avion 
nord-american de 
pasageri de ti
pul „Boeing 707" 
s-a prăbușit în 
mare, la nord de 
Caracas, provo- 
cînd moartea o 
50 de persoane. 
Nave sosite la 
fața locului pes
cuiesc trupuri ale 
victimelor acci

dentului

Cel ds-al 4-lea Con
gres al compozitorilor din 
U.R.S.S. s-a deschis ieri în Sala 

Coloanelor a Casei sindicatelor din 
Moscova. La prima ședință au parti
cipat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin 
și alți conducători de partid și de stat.

Lucrările celui de-al IV- 
lea Congres al Federației 
sindicatelor din Coreea au 
început Ia Phenian. Congresul va tre
ce în revistă succesele și experiența 
obținută de sindicate în perioada de 
la ultimul congres și va dezbate sar
cinile sindicatelor în aplicarea în viață 
a rezoluțiilor Conferinței Partidului 
Muncii din Coreea și a programului 
politic al guvernului R.P.D. Coreene, 
La lucrări participă Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, și alți conducători de partid și 
de stat.

Vicepreședintele State
lor Unite, Hubert Humphrey, 
a acceptat două posturi de profesor 
la Colegiul MacAlester din St. Paul 
și la Universitatea Minneapolis din 
statul Minnesota, după 20 ianuarie 
1969, data expirării mandatului său.

Un acord cu privire la 
constituirea unei societăți 
bulgaro-indiene Pentru produc
ția și vinderea de tractoare bulgare, a 
fost semnat între întreprinderea de 
comerț exterior bulgară „Agroma- 
șinaimpeks" și firma indiană „Pendjab 
Start Corporation".

Hndrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a avut 
o întrevedere cu Vaclav Pleskot, care 
îndeplinește funcția de ministru al 
afacerilor externe al R. S. Cehoslovace. 
Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme de interes reciproc pentru cele 
două părți.

In Uruguay se intensi
fică manifestațiile de pro
test împotriva „măsurilor excepțio

nale de securitate", decretate în urmă 
cu 6 luni. în capitala țării au avut 
Ioc demonstrații ale muncitorilor care 
au cerut încetarea stării excepționale, 
normalizarea situației, revenirea la pre
vederile constituționale și eliberarea 
deținuților politici.

Consiliul de Miniștri al 
Siriei, reunit sub președinția șefu
lui statului, Noureddin El Atassi, a 
adoptat două decrete prevăzînd repar
tizarea unor terenuri agricole țărani
lor săraci și micilor acționari ai socie
tăților industriale naționalizate.

La Berlin a ^ost semnat ’erf un 
acord între Consiliul Național al Fron
tului național al Germaniei Democrate 
și Consiliul național al Frontului popu
lar patriotic din Ungaria, cu privire 
la programul comun de acțiuni pe 
anul 1969. Acordul prevede sprijinirea 
inițiativelor și propunerilor celor două 
țări în vederea asigurării păcii și secu
rității în Europa, precum și schimburi 
de delegații.

Un grup de nave militare 
sovietice 3 sosit ^ntr-° vizita de 
prietenie de 7 zile la Dar Es Salaam, 
capitala Tanzaniei și principalul ei port.

Urmările concrete ale „actului in
stituțional" promulgat la 13 decem
brie de președintele Braziliei, mare
șalul Costa e Silva, continuă să se 
facă simțite. După cum relatează 
agenția U.P.I., între 13 și 15 decem
brie au fost arestate cel puțin 200 de 
persoane, printre care numeroase 
personalități de frunte ale vieții po
litice. Pe lista celor arestați, deschisă 
cu fostul președinte Juscelino Kubit- 
schek, s-au mai adăugat o serie de 
nume, ca cel al directorului unuia 
din cele mai influente cotidiene bra
ziliene — „Jornal do Brasil", Jose 
Sette Camara, precum și a trei gu
vernatori de state : Paulo Pimentel 
(Parana), Geremias Fontes (Rio de 
Janeiro) și Pedro Pedrossian (Matto 
Grosso). S-a anunțat că o serie de 
fruntași politici au părăsit pe ascuns 
țara sau se ascund în momentul de 
față pentru a nu fi arestați.

Ziarul „Jornal do Brasil" nu a a- 
părut duminică pentru prima oară în 
cei 78 de ani de la întemeierea lui. O 
serie de alte organe de presă au în
locuit obișnuitele articole despre 
problemele politicii interne cu știri 
din străinătate. In același timp, gu
vernul a extins cenzura instituită a- 
supra presei, radioului și televiziunii, 
ca și asupra telegramelor corespon
denților de presă străini.

Agenția citată transmite, de ase
menea, că președintele Costa e Silva, 
care a promulgat „actul institutio
nal" sub presiunea comandanților 
militari care reprezintă „linia dură", 
urmează să anunțe o serie de alte

Rezultatele 
alegerilor din 
Luxemburg

LUXEMBURG 16 (Agerpres). — 
Duminică au avut loc în Luxem
burg alegeri parlamentare. Cei a- 
proape 200 000 de alegători au fost 
chemați la urne înainte de termen, 
ca urmare a destrămării coaliției 
guvernamentale dintre Partidul 
creștin-social și Partidul socialist 
și a demisiei guvernului prezidat 
de Pierre Werner. Rezultatele pro
vizorii indică un progres însemnat 
ăl partidelor de opoziție și unele 
regrese ale partidelor fostei coaliții 
guvernamentale.

Componența noului parlament, 
anunțată încă neoficial de Ministe
rul de Interne, este următoarea : 
creștin-socialii — 21 deputați;
socialiștii — 18 deputați; liberalii — 
11 deputați ; comuniștii — 6 depu- 
tați.

măsuri restrictive, printre care pri
varea de drepturi politice a unui 
număr important de personalități 
politice.

„In prezent — scrie agenția Franc» 
Presse — autoritățile militare se 
străduiesc să „instituționalizeze" 
noua stare de lucruri creată ca ur
mare a faptului că armata contro
lează ansamblul vieții politice brazi
liene". în cursul a două discursuri 

x pronunțate sîmbătă, generalii Jose 
de Araujo Rabelo Pinto și Aurelio 
de Lira Tavares, preluînd vechile 
teze ale cercurilor extremiste de 
dreapta au afirmat că măsurile luate 
s-ar datora unui așa-numit „pericol 
comunist", această teză servind în 
fapt pentru a reduce la tăcere în
treaga opoziție. Aceeași agenție su
bliniază, pe de altă parte, citind zia
rele braziliene, că ministrul justiției 
a afirmat într-o ultimă declarație că 
„situația este calmă în toată țara".

D. M.„LEGEA MARȚIALA VA El MENȚINUTĂ18 declară premierul grec
ATENA 16 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare rostită în fața profeso
rilor și studenților atenieni, primul 
ministru grec Papadopoulos a de
clarat că legea marțială va fi 
menținută. Primul ministru s-a 
pronunțat în favoarea introducerii 
unei legislații sociale care să pre
vadă sporirea pensiilor și-îmbună
tățirea asistenței medicale a popu
lației în mediul rural.

Comentînd aceste declarații, zia
rul atenian „Mea Politika" scrie: 
„în discursul său, primul ministru 
nu a evocat nici introducerea unei 
legi electorale, nici acordarea drep
tului de activitate pentru partidele 
politice".

★
Luînd poziție față de discursul pri

mului ministru grec, în care acesta 
a anunțat că legea marțială va fi 
menținută. Evanghelos Averoff, fost 
ministru de externe în guvernul 
Karamanlis, a remis luni dimineața 
presei străine o declarație în care 
afirmă : „De mult timp se aștepta, 
chiar și în străinătate, ca președin
tele guvernului grec să anunțe, prin
tre ^altele, largi măsuri de amnistie 
și să determine o procedură rezona
bilă pentru o reîntoarcere la liber
tățile democratice și individuale. A- 
ceste speranțe au fost însă dezmin
țite".

(Urmare din pag. I)

zie“. Pe aceeași linie, pri
mul ministru panadian a 
exprimat părerea că 
blocurile militare vor dis
pare „în această lume în 
rapidă evoluție".

încercînd să descifreze 
sensurile acestei noi ati
tudini a Canadei față de 
pactul atlantic, observato
rii recurg la explicații 
diverse. Unii pornesc de 
la o serie de rațiuni eco
nomice — care firește nu 
pot fi neglijate, dacă luăm 
în considerație faptul că 
întreținerea soldaților ca
nadieni aflați în Europa 
costă anual guvernul ca
nadian 150 milioane do
lari. Alții, pornind de la 
considerente pur politice, 
au în vedere „vocile, în 
număr tot mai mare în 
țară, care cer retragerea 
trupelor canadiene din 
R.F.G." („Suddeutsche 
Zeitung"). Căci în prezent 
— așa cum arată John 
Holmes, directorul Insti
tutului canadian de relații 
internaționale — este din 
ce în ce mai dificil de a

demonstra canadienilor 
necesitatea menținerii de 
trupe în centrul continen
tului european... în cadrul 
unei alianțe ale cărei 
hotărîri nu sînt rezultatul 
consultării tuturor mem
brilor. De fapt, în ultimii 
ani Canada a făcut cîțiva

diție sine qua non a reali
zării păcii. De asemenea, 
primul ministru a expri
mat intenția de a lărgi în 
continuare, pe multiple 
planuri, relațiile Canadei 
cu țările socialiste.

Firește, aceste declara
ții ale noului premier de

țării. Mult timp s-a admis 
părerea potrivit căreia in
teresele Canadei și S.U.A. 
„coincizînd în mod ne
cesar", canadienii tre
buie să fie „înțelegă
tori" și să țină cont 
de problemele interne 
și externe ale S.U.A.

lungul anilor nu au putut 
depăși un anumit cadru.

De altfel, este demn de 
relevat și modul în care 
evoluează situația politi
că din țară acum, după 
afirmarea noilor tendințe 
de revizuire a politicii 
externe. Deși amploarea
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pași în această privință, 
redueîndu-și numărul Es
cadrilelor aeriene din Eu
ropa occidentală de la 8 
la 6.

Luări de poziție inte
resante au fost afirmate 
și în legătură cu alte pro
bleme internaționale. încă 
din prima sa declarație 
publică, Trudeau a cerut 
guvernului american înce
tarea necondiționată a 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, ca o con

la Ottawa comportă în 
interpretarea lor o serie 
de nuanțări. Nu este un 
secret că de-a lungul vre
mii, realitățile complexe, 
politice, economice și geo
grafice ale Canadei (enor
mele investiții americane 
din țară și dependența 
pieței canadiene de produ
sele americane) faptul că 
„ea trăiește în multe do
menii la umbra Statelor 
Unite" au limitat sfera de 
acțiune a conducătorilor

Lunga succesiune de pre
siuni, amenințări și inti
midări, care au punctat 
relațiile dintre cele două 
țări în decursul istoriei 
— această apreciere apar
ține istoricului american 
J. B. Brebner — a ur
mărit tocmai să demon
streze canadienilor cît 
este de necesar să înțelea
gă acest lucru. Așa s-a 
făcut că multiplele încer
cări de reevaluare înre
gistrate la Ottawa de-a

lor a depășit cu mult ca 
volum și intensitate pe 
cele precedente, ceea ce a 
stîrnit un ecou favorabil 
în opinia publică, obiș
nuitele presiuni din afară 
n-au întîrziat să se facă 
simțite, îndeosebi în ce 
privește atitudinea Cana
dei față de N.A.T.O. Două 
publicații britanice — „Fi
nancial Times" și „Eco
nomist" — anunțau recent 
apariția semnificativă a 
unor disensiuni în sînul

cabinetului canadian în 
legătură cu această pro
blemă. Dînd se pare curs 
unor „cerințe" din afară, 
cîțiva din membrii guver
nului au încercat să tem
pereze punctul de vedere 
al primului ministru, sus- 
ținînd că Canada nu își 
va modifica unilateral 
angajamentele în ceea ce 
privește N.A.T.O.

în momentul instalării 
noului premier la Ottawa, 
adepții săi proclamau pe 
insignele pe care le pur
tau : „A venit primăvara", 
în concepția multor cana
dieni — această lozincă 
simboliza depășirea ten
siunilor' interne, intra
rea Canadei într-o nouă 
eră de prezență activă în 
viața internațională, de 
contribuție la destindere 
și pacea lumii. Prin spri
jinul acordat noului pre
mier, opinia publică ca
nadiană a arătat că o ase
menea politică corespun
de intereselor majore ale 
țării, constituie țelul spre 
care converg dorințele 
sale.

La turnul de lansare numărul 39 
de la Cape Kennedy a început o ve
rificare sistematică a ansamblului 
echipamentului enormei rachete 
„Saturn-5" în vederea, lansării cabi
nei spațiale „Apollo-8“, care la 21 de
cembrie — avînd la bord trei cosmo- 
nauți americani — va efectua un 
zbor orbital în jurul Lunii. Cei trei 
cosmonauți — Frank Borman, căpi
tanul navei, James Lovell și William 
Anders (în fotografia alăturată) și-au 
confecționat un „porte-bonheur" ce 
reprezintă traseul pe care ur
mează să-l parcurgă la bordul lui 
„Apollo-8".

Campania „Speranța"
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

O vastă campanie 
națională de trei zile 
a fost lansată 
că în Franța, 
vinzarea a 
cărți, poștale, 
mite „mesaje ... 
ranță". contra a .... 
franci bucata. Fondu
rile colectate vor fi fo
losite în lupta contra 
cancerului; vor putea 
fi create astfel 700 de 
burse de cite un an în 
laboratoare pentru ti
nerii cercetători în 
domeniul cancerului.

38 000 de primării, 
mii de birouri ale 
Creditului agricol, nu
meroase case de tine
ret și de cultura vînd 
în prezent „mesaje ale 
speranței". In cam
panie au fost antre
nați nu mai puțin de 
o jumătate milion de 
tineri, precum și 200 
de mari vedete din 
lumea artistică, litera
ră și a sportului. Sute 
de taxiuri variicipă 
activ la vînzarea me
sajelor, acțiune la 
care își dau concursul 
și sute de mii de au- 
toraobiliști particulari. 
In prima linie a a- 
cestei mari campanii 
se află radioul si te
leviziunea.

Teribilul flagel se
ceră anual în Franța 
100 000 de vieți — un 
francez din cinci sute. 
Procent ridicat dacă, 
se tine seama că în 
fiecare an cancerul u- 
cide pe glob 2 700 000 
de oameni.

Actuala campanie 
oferă prilejul unui 
bilanț al mijloacelor

dumini- 
Scopul: 
7 500 000 
așa-nu- 
de spe- 

trei

de luptă 
cancerului și, 
tă, al inițierii 
noi măsuri 
dezvoltarea 
mijloace — 
a chirurgiei, 
rapiei, chimioterapiei 
și imunoterapiei.

Autoritățile medica
le franceze pun însă 
în mod 
centul 
precoce 
centrele 
ca oferind 
șansă tangibilă pentru 
moment de a spori 
numărul vindecărilor.

Ce 
duce

împotriva 
totoda- 

unor 
pentru 

acestor 
respectiv 

radiote-

deosebit ho
pe depistarea 

a bolii în 
specializate, 

singura

rezultate vot a- 
cercetările anti-

canceroase ? Specia
liștii francezi au în 
vedere îndeosebi evi
dențierea mai amplă a 
factorilor ce stau la 
originea multor can- 
cere. Posibilitatea cea 
mai imediată si mai 
realistă rămîne însă 
îmbunătățirea metode
lor de tratament și de 
depistare precoce.

De aceea — se con
sideră aci — este ne
cesară sporirea cen
trelor anticanceroase, « 
a numărului de cer- \\ 
cetători etc. Campa- 
nia „Speranța" este S> 
menită să servească >> 
tocmai acestui tel. <?

„Ascultîndu-mi
inima" 3

In librăriile din New York a apărut car
tea „Looking at my heart” („Ascultîndu-mi 
inima"), scrisa de doctorul Philip Blaiberg. 
Singurul om care trăiește de aproape un 
an cu o altă inimă (a fost operat la 2 ia
nuarie anul acesta), pacientul renumitului 
chirurg Christian Barnard, povestește in 
această carte existența sa de la interven
ția chirurgicală, temerile, speranțele și 
reacțiile sale. Soția sa confirmă în lucrare 
informațiile potrivit cărora în luna iulie, 
cînd soțul ei a căpătat o hepatită dublată 
de o pneumonie, medicii prevedeau grefa
rea, în același timp, a unei noi inimi și a 
unui plămîn.

Doctorul Blaiberg declară că grefarea 
inimii nu afectează nici un fel de fa
cultăți umane, inclusiv cele ale vieții psi
hice.
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