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La 2 martie, poporul nostru își va alege deputății

în Marea Adunare Naționala și în consiliile populare IDEALUR

CAMPANIA ELECTOMlâ
MOMENT DE MARE

Mîine începe tn întreaga țară campania electorală pentru alegerile de deputațl în Marea Adunare Națională. precum șl în consiliile populare județene, municipale, orășenești șl comunale, alegeri care — așa cum s-a anunțat — vor avea loc în ziua de 2 martie 1969. Deschiderea campaniei electorale va fi marcată de primele propuneri de candidaturi In alegeri.Poporul nostru întîmplnă alegerile din acest an cu noi succese In activitatea sa creatoare pentru înflorirea patriei. Ca expresie a schimbărilor petrecute în structura societății noastre. în condițiile noii etape de desăvtrslre a construcției socialiste. eampanla electorală va fl organizată, sub conducerea Partidului Comunist Român, de Frontul U- nitățil Socialiste, organism politic permanent, care înmănunchează toate forțele poporului român și ale naționalităților conlocuitoare, expo- nențli tuturor organizațiilor de masă șl obștești, concentrînd forțele creatoare ale națiunii spre asigurarea progresului și Înflorirea României socialiste.Deosebita însemnătate a alegerii reprezentanților poporului în forul «uprem al puterii de stat și în organele locale ale puterii și administrației de stat constă în faptul că a- iv.țstă manifestare pregnantă a democratismului orînduirli noastre — In care puterea se află în mîinile clasei muncitoare, aliată cu țărănimea, realizîndu-se, în fapt, principiul guvernării statului de către popor — se desfășoară în contextul unor profunde transformări înnoitoare și succese însuflețitoare în toate domeniile vieții economice șl sociale.Partidul Comunist Român, forța conducătoare unanim recunoscută a societății noastre în opera de construcție socialistă, se prezintă în fața alegătorilor — în cadrul Frontului Unității Socialiste — înconjurat de încrederea și devotamentul poporului. Oamenii muncit de la orașe șt sate s-au putut convinge din nou. pe baza propriei lor experiențe, că între vorbele si fantele narttdului există o deplină concordanță, că programul înfățișat poporului de Congresul al IX-lea al P.C.R. se realizează nas cu nas.„Marile victorii obținute dună eliberare în construcția socialistă, în dezvoltarea multilaterală a țării, în ridicarea nivelului de trai își au izvorul, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. în uriașa activitate creatoare desfășurată de poporul român, în eroismul șl abnegația cu care toți oamenii muncii din patria noastră. Indiferent de naționalitate, au pornit la lupta pentru clădirea unul viitor luminos. Chezășia succesului a fost șl este conducerea acestei opere vaste de către partidul comunist, politica sa științifică bazată pe aplicarea creatoare a ideilor fundamentale ale marxlsm-Ieninismnlu! la situația concretă din România".Practica socială este cel mai bun Judecător, criteriul suprem de apreciere a activității tuturor partidelor, îsr viata, practica socială au confirmat justețea politicii marxist-leni- niste a P.C.R.. spiritul ei ști’n- țific, caracterul realist al măsurilor stabilite de partid. însuflețite de o înaltă conștiință patriotică, de devotament neprecupețit față de cauza socialismului, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, entuziastul nostru tineret, oamenii muncii de toate naționalitățile au înfăptuit cu elan și încredere neabătută politica partidului, și-au îndeplinit cu cinste îndatoririle, au biruit greutățile în- timpinate, asigurînd înaintarea țării pe o linie continuu ascendentă.Congresul al IX-lea al P.C.R.. reprezentînd un moment crucial dezvoltarea partidului și a cletățlî românești, prin spiritul său novator, prin Ideile și ho- tărîrile sale a dat un puternic im- puls inițiativei și energiei maselor, a marcat -începutul unei etape noi. superioare, în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste.Succesele dobîndite în ultimii patru ani în toate domeniile construcției socialiste constituie o dovadă elocventă a realismului și caracterului mobilizator al programului stabilit de partid. Este semnificativ pentru stadiul de dezvoltare a economiei noastre naționale faptul că în anii 1966—1968 s-au investit în economie peste 155 miliarde de lei, ceea ce depășește investițiile realitate în întreaga perioadă 1950—1960. Ca urmare a înfăptuirii consecvente a politicii de industrializare socialistă • țării, ritmul de creștere a producției industriale a fost, în această perioadă, de 12,3 Ia sută, superior prevederilor planului cincinal. Importantele obiective date în funcțiune au sporit potențialul nostru economic, capacitatea de diversificare și îmbunătățire a producției Industriala.

Experiența acestui an a dovedit că, datorită dezvoltării bazei ei tehnico- rnateriale, valorificării tot mai Intense a resurselor el, agricultura noastră poate satisface chiar în condiții de secetă necesitățile de aprovizionare a populației și industriei. Producția medie agricolă anuală a depășit cu aproximativ 24 la sută media anilor 1961—1965. Venitul național a sporit Intr-un ritm mediu anual de circa 8 la sută, pe această bază asi- gurîndu-se, o dată cu realizarea unul vast program de investiții, ridicarea veniturilor populației.Pe măsura creșterii producției Industriale ș! agricole, a dezvoltării economiei, s-au îmbunătățit condițiile de trai ale populației. Pe linia aplicării hotărîrilor Congresului al IX- lea al P.CJt., au fost majorate salariile a numeroase categorii de oameni al muncii, a avut loc creșterea

generală a salariilor mici. Pensiile vor reprezenta anul acesta aproapo dublul nivelului atins în 1965. Aproape un sfert din fondurile bugetului de stat se cheltuiesc pentru dezvoltarea învățămîntului, culturii, artei, științei, asistenței sanitare și alte acțiuni sociale. în 1969 cheltuielile so- cial-culturale însumează 33 miliarde de lei. Volumul desfacerilor de mărfuri a fost anul trecut cu 30 la sută mai mare decît în 1965. Amploarea construcției de locuințe își găsește expresie în faptul că în anii 1966—1968 s-au dat în folosință peste 155 000 de apartamente, astfel îneît aproximativ 500 000 de ..persoane s-au putut muta In locuințe noi. A- nul trecut s-au mărit cu aproape 20 la sută bursele studenților și s-au luat măsuri de creștere a duratei

M SLUJBA ÎNFLORIRII

locautXților patriei
RĂSPUNSURI LA CHEMAREA 

CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN GALATI

în întreaga fără au continuat să se desfășoare sesiuni ale consi
liilor populare județene în cad ui cărora, luîndu-se cunoștință de 
conținutul chemării adresate de Consiliul popular județean 6alați con
siliilor populare, tuturor oamenilor muncii din municipiile, orașele și 
comunele patriei, au fost adoptate cu entuziasm și însuflețire răspun
suri la această chemare. In hotărîrile adoptate, consiliile populare 
județene își exprimă, în numele populației, hotărîrea de a prospecta
multilateral posibilitâfile de dezvoltare economic^, social-culturalâ a 
județelor, de a-și spori contribuția la opera de edificare socialistă a 
patriei.

Continuăm publicarea răspunsurilor consiliilor populare județene 
la chemarea Consiliului popular județean Galați (pagina a ll-a).
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MELODI
INARreviriment în creația corală și de mase, o reașezare a a- cestui gen muzical, cu rezonante adinei în conștiința si sensibilitatea poporului nostru, pe făgașul unor impulsuri creatoare mai active si permanente. înseamnă, deopotrivă. o reafirmare a respectului pentru tradiția bogată si îndelungată a genului, în spiritualitatea românească. precum și o confirmare, o dată în plus, către poeți tant. ............_cîntecul îl are în formarea etică si estetică a maselor. în educarea lor umanist-patriotică, în spiritul nobilelor Idealuri ale socialismului și comunismului.Recenta Adunare generală a compozitorilor si muzicologilor, tezele date publicității cu prileiul adunării, dezbaterile ei constituie un cadru larg de observații, de sugestii și în legătură cu creația corală si de mase. Cele mai multe dintre aceste observații si sugestii, înscrise în documentele adunării, au caracterul unui viu apel, adresai; tuturor compbzifdriliir," indiferent de gemil muzical pe care unii dintre ei îl profesează cu predilecție, la intensificarea eforturilor pentru crearea unor cîntece șl marșuri patriotice, frumoase, melodioase, menite să, mobilizeze și să înflăcăreze masele în munca si lupta lor constructivă.Dintre toate genurile muzicale, cîntecul, se pare, este domeniul în care responsabilitatea patriotică a compozitorului se manifestă în modul cel mai direct, mai simplu șl mai convingător. Faptul decurge, firesc, din capacitatea sa de a mobiliza masele, de a le uni glasurile, ideile șl sentimentele, de a le însoți pas cu pas, etapă cu etapă acțiunile ; el decurge, de asemenea, implicit, din larga răspîndire.

a înțelegerii de compozitori si a rolului mili- maior. pe care

BÂlAU: O curte de mito
Datele pe care ni Ic 

oferă prezentul socia
list al Bacăului, ele
mente definitorii ale 
unui prezent puternic și deschis altor și altor 
împliniri, sînt înfipta în solul acesta emoțio
nant — pămîntul si te
melia orașului aflat in 
mijlocul Moldovei. Aici 
există mărturii de în
delungată permanență 
omenească, mărturii de 
intensă si înfloritoare 
viață economică și 
culturală. Mișcarea o- 
rașului către spa
țiile de astăzi s-a 
desfășurat așadar prin- 
tr-o istorie nu a- 
rareori zbuciumată, de 
o mare densitate. De nici, de la Bacău, încep marile păduri.

a creator

PATItr-adevăr de mase, pe care cîntecul o poate avea, datorită accesibilității sale, explicității și clarității mesajului pe care le conferă conlucrarea cu- vîntului. a imaginii poetice cu cea muzicală ; el cultivă sentimentul de mîndrie pentru marile figuri și momente ale istoriei naționale, încredere și optimism în viitor, e- roismul muncii constructive. dragostea pentru țară și partid. Istoria cîntecului românesc, amplu și viu document sonor. în legătură cu îndelungata luptă de eliberare națională și socială dusă de ponorul nostru, este edificatoare în sensul celor afirmate mai sus.în cei aproape 25 de ani de la eliberare, în ansamblul culturii muzicale românești cîntecul de mase a cunoscut o amplă dezvoltare. îmbrătișînd o tematică diversă. In variate forme și tipuri. Prin ce au ele mai bun. aceste cîntece sînt o dxpresie a omului societății socialiste românești, cu bogăția lui spirituală, cu umanismul si patriotismul său profund, cu elanurile ■ sale lirice, emoționale, un adevărat seismograf al sensibilității si aspirațiilor sale luminoase. Intonația generoasă, pregnantă, armonia în general simplă, accentul revoluționar. hotărît. varietatea formei — marș, imn. cîntec liric. epic etc. — iată a- tribute care dau și astăzi și vor da și în viitor vigoare și viabilitate unor cîntece scrise de loan Chires- cu. Vasile Popovlci, Matei Socor. Gheorghe Dumitrescu, Dumitru Bughicî. Anatol Vieru, Mircea Neagu, Radu Paladi, Gheorghe Ba- zavan. ca să mă refer numai la cîteva nume. Lista exemplelor ar putea fi. desigur, amplificată.
Vasile DONOSE

(Continuare 
în pag. a XV-a)

care călătoresc depart» pe munți, spre Buco
vina și Transilvania. 
Aici e capătul drumu
lui de legendă ți 'băr
băție al plutelor; aici, 
apele Bistriței coboară 
ultima treaptă a ace-

unul are semnifi- 
de sinteză. Acel 

spațiu din partea de 
nord-vest, din partea 
unde foșnetul păduri
lor parcă e mai aproa
pe, loc presărat cu fa
brici și uzine și denu-

reportaj de Platon PARDĂU
azssmg; 11 Liaa-ms .«aassamit zona industrială a 
Bacăului, poate fi ales 
ca o efigie întru totul 
grăitoare a orașului. De aici. Bacăul, noul 
Bacău își trimite în 
lume cele mai multe 
din soliile sale mate
riale. Ele sînt produse 
ale cîtorva mari uni
tăți industriale între 
care cele ale moder-

lui șir de hidrocentra
le prin care 
își trimite 
de-a lungul 
latul țării.

Dacă ar fi 
tăm o poartă de in
trare în acest oraș, 
dintre multele locuri 
unde călătorul i-ar 
putea descifra biogra
fia contemporană, mai

Bicazul 
energiile 
*i de-a

să cău-

nulul complex de In
dustrializare a lemnu
lui. Acest combinat, 
construit în. ultimii ani 
și aflat -în continuă 
amplificare, prelucrea
ză pădurile, la un mod 
superior. Mobila ple
cată de aici (peste 
18 000 garnituri), pie
sele componente pen
tru tîmplăria case
lor (500 000 metri pă- 
trați de binale), plă
cile fibrolemnoase. mi
cile case prefabrica
te destinate campingu
rilor și locurilor de 
agrement, exprimă bo
gata paletă a unei în
treprinderi moderne.

(Continuare 
în pag. a III-a)

La Combinatul petrochimic din Pitești se aflâ în stadiu final de construcfia ctteva 
noi unități. Cea mai importantă dintre ele, instalajia de piroliză, care va produce anual 
400 000 tone de etilenă, propilenă și alte materii prime, va intra în probe tehnoloqice 
în cursul acestui trimestru. Este programat, de asemenea, ca în martie 1969 să fie dată 
în exploatare fabrica de polietilenă, care va livra întreprinderilor de industrie ușoară 
anual peste 60 000 tone.

tn fază avansată se află și construcția instalației de acrilonitril. Se prevede ca ea 
«ă intre în probe tehnologice în cel de-al doilea trimestru al anului. Foto : M. Cioc

Afirmarea șe&lîi

în

în anii construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român, in strînsă legătură cu transformările economice, politice și sociale din tara noastră, Invățămîntul a cunoscut o continuă dezvoltare și perfecționare, atît sub raportul conținutului, cit și al organizării procesului instruc- tiv-educativ. Consldcrînd școala ca principalul factor prin intermediul căruia se realizează în mod sistematic și unitar procesul social al instruirii și educării tinerelor generații și pregătirea cadrelor necesare în toate domeniile vieții șl activității sociale, partidul și stătu) nostru depun eforturi susținute, consecvente, pentru asigurarea celor mai bune condiții de Pregătire și eduoare a tineretului, de ridicare a nivelului de cultură al tuturor membrilor societății socialiste. în acest scop, au fost și sînt alocate, importante mijloace materiale și financiare. s-au stabilit — în fiecare etapă de dezvoltare a construcției socialiste — obiective menite să sporească contribuția școlii la progresul material și spiritual al societății noastre.Fundamentarea conținutului învățămîntului pe concepția științifică, mar- xist-leninistă. legarea lui strînsă de practica construcției socialiste, asigurarea accesului liber și gratuit la învățătură pentru toți cetățenii patriei, indiferent de naționalitate, au constituit si constituie cWfeia de boltă a politicii școlare a partidului si statului nostru. Ca rezultat al acestei iudicioase politici școlare, în România a fost înlătu-

Liniile noii arhitecturi a orașului 
Bacâu converg câtre centrul ora
șului unde s-a înălțat In anii 
din urmă o frumoasă casâ de 

culturâ a sindicatelor(Foto : Gh. Vințiiă)

Conf. Traian POP 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

rată, într-o perioadă istoricește scurtă, neștiința de carte, care. cuprindea în a- nul 1945 nu mai puțin de 35 la sută din populația tării. S-a trecut de la învă- tămîntul general obligatoriu cu durata de 4 ani, la școala generală obligatorie de 7 și apoi de 8 ani, iar în prezent se fac intense pregătiri pentru organizarea învățămîntului obligatoriu de minimum 10 ani.O trăsătură definitorie »• evoluției învățămîntului în anii construcției socialiste este atragerea masivă a populației țării sure lumina științei și culturii. Am a- juns ca astăzi, din 4 locuitori, unul să fie cuprins într-o formă de învățămînt. Școala 'generală obligatorie cuprinde circa 3 milioane de elevi. în fapt toti copiii de vîrstă școlară. în licee învață de 10 ori mai mulți elevi decît în anul 1938. Fată de aceeași perioadă, în învățămîntul profesional și tehnic și învătămîntul superior sînt cuprinși de 5 ori mai multi elevi și stu- denți. Amploarea dezvoltării învățămîntului în România rezultă și din faptul că aproape două treimi din absolvenții școlii generale își continuă studiile în școli post-generale. iar în învătămîntul superior studiază , aproape 140 000 de tineri care se pregătesc să devină specialiști necesari progresului continuu al economiei

șl culturii naționale. în strînsă și directă legătură cu extinderea învătămîntu- lui a crescut și numărul cadrelor didactice, care se ridică astăzi la aproape 200 009, — reprezentînd u- nul din cele mai numeroase detașamente ale intelectualității din tara noastră. O nouă expresie a înaltei prețuiri ce se acordă corpului profesoral o constituie măsurile adoptate recent de conducerea de partid și de stat pentru majorarea salariilor șl experimentarea noului sistem de salarizare în întregul învătămînt. Adunările care au avut loc cu a- cest prilej, telegramele a- dresaie C.C. al P.C.R. atf dat glas hotărîrii întregului corp didactic de a contribui plenar ta educarea multilaterală a tinerilor, la formarea lor ca cetățeni devotați ai patriei socialiste.Nu este greu de înțeles că o asemenea dinamică a creșterii populației școlare — pe toate treptele de învătămînt — n-ar fi fost posibilă fără un substanțial și permanent efort din partea partidului și statului nostru, care consideră ri- . dicarea nivelului de cultură al întregului popor, pregătirea și educarea temeinică, multilaterală a tinerelor generați! o premisă deosebit de importantă a înfăptuirii obiectivelor construcției economic- r( social» culturale, edificării societății socialiste. Intre marile realizări ale politicii partidului tn domeniul în- vățămîntului se înscrie — pe primul plan — GRA-
(Continuare în pag. a IV-a)

ȚĂRILE SLAB DEZVOLTATE IN CURSĂ

PENTRU PROGRESUL ECONOMIC

S-au scurs opt ani ai programului initiat de Organizația Națiunilor Unite care poartă numele de „Deceniul dezvoltării", menit să contribuie la accelerarea proceselor de dezvoltare economică a țărilor cu o economie rămasă în urmă. în acest răstimp s-au desfășurat, la Geneva și New Delhi, lucrările celor două reuniuni ale U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru comerț șl dezvoltare). Eliberate din sistemul
T elegramă

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,în numele poporului american vă mulțumesc pentru mesajul transmis cu prilejul îndeplinirii programului navei Apollo 8. Performanța navei Apollo 8 și a curajosului său echipaj este un pas istoric pe calea cercetărilor întreprinse de om pentru cunoașterea universului în care trăiește și deschide o nouă și strălucitoare eră de explorare și investigație științifică.Colonelul Borman, căpitanul Lovelî și locotenent-colonelul Anders mi se alătură în a exprima recunoștința pentru amabilele dumneavoastră cuvinte.
Cu sinceritate, 

LYNDON B. JOHNSON

colonial al imperialismului, țările eu o economie slab dezvoltată își exprimau speranța că programul deceniului O.N.U. (1961—1970) va aduce în viata lor economică si socială schimbări favorabile unui progres continuu. astfel incit decalajele care lo despărțeau la începutul deceniului al șaselea să fie treptat micșorate.Pe măsură ce se apropie punctul final al programului, analizele arată că speranțele s-au transformat. în multe cazuri, în dezamăgire.Decalajele constatate în 1960 sînt la fel de adînci. dacă nu chiar mai profunde. Datele prezentate Conferinței O.N.U. .pentru comerț si dezvoltare de la New Delhi de către organele statistice ale Națiunilor Units sînt grăitoare în această privință. Peste jumătate din populația lumii contemporane (50,8 la sută) trăiește în țări în care venitul national pa locuitor este mai mic de 100 dolari, partea lor în totalul venitului mondial reprezentînd abia 7.8 la sută ; aceste țări participă la exporturile mondiale cu numai 3,5 la sută din totalul mărfurilor exportate în întreaga lume. Țările occidentale puternic dezvoltate, monopolurile internaționale au folosit si folosesc o gamă întreagă de mijloace economice. politice si ideologice pentru a împiedica ca în această privință să aibă loc vreo schimbare, scopul
Dr. N. S. STANESCU .

i
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Răspunsuri la chemarea Consiliului popular judefean Galați
JUDEȚUL

9

BIHOR

Consiliul popular al județului Bihor, în numele oamenilor muncii români, maghiari si de alte naționalități din județul nostru, se angajează să realizeze următoarele :In sectorul industriei locale. — Depășirea producției globale și marfă cu 2 la sută, realizînd astfel un volum suplimentar la producția globală de 6 500 000 lei, iar la producția marfă de 5 600 000 lei.— Printr-o mai bună folosire a resurselor locale de marmură din bazinul Vașcău, în cursul acestui an se va trece la producția de mozaicuri colorate, va crește producția de plăci de marmură și se vor livra la export, peste prevederile planului.1 000 tone marmură brută. Totodată, punîndu-se în valoare rezervele de argilă existente, va începe producția de placaje ceramice colorate, destinate placărilor exterioare ale clădirilor, realizîndu-se cel puțin 1 000 mp.în domeniul proiectării, sistematizării localităților și a construcțiilor.— In vederea măririi decalajului dintre proiectare și execuție, se vor asigura proiectele de execuție, pentru planul de investiții pe 1970. pînă la 30 septembrie 1969.— Realizarea unei economii de 110 tone metal prin intensificarea folosirii otelurilor de calitate superioară.— Pînă la data de 1 martie 1969 se ya termina acțiunea de întocmire a studiilor preliminare de sistematizare a celor 87 de coxnune din cuprinsul județului.' — Pînă la 30 noiembrie se vor da în folosință cele 1160 de apartamente planificate pe 1969. din care 586 apartamente pînă la 23 August.In domeniul comerțului de stat șl cooperatist. — Prin folosirea creditelor de mică mecanizare se vor moderniza și înființa 14 unități comerciale în valoare de peste 1 600 000 lei, iar cu resurse proprii se vor moderniza 6 unități. De asemenea, vor fi modernizate 22 de unități ale cooperației de consum, in valoare de peste 1 500 000 lei.— Planul anual de producție ri prestări de servicii va fl depășit cu2 la sută, reprezentînd echivalentul aumei de 1 300 000 lei.In sectorul gospodăriei comunale. — îndeplinirea ritmică a planului de producție-servicii șl depășirea lui cu 2 la sută, respectiv cu suma de3 200 000 lei.— Extinderea serviciilor de salubritate în orașele Aleșd,. Marghita și în comuna suburbană Aștileu. Introducerea transportului urban de călători în localitățile suburbane Sîntandrei și Palota, în orașul Aleșd șl comuna Aștileu.In stațiunile balneo-climaterlce. — Prin acțiuni de modernizare, amenajare și reparații capitale se va ridica gradul de confort al unui număr de 205 locuri; se va permanentiza stațiunea Ținea si se va mări capacitatea de cazare Ia campingul de la băile 1 Mai cu 40 de locuri.— Pînă la 1 august 1969 se va generaliza în toate stațiunile din județ servirea mesei prin sistem pensiune, asigurîndu-se mai multe meniuri zilnic.Contribuția populației la realizarea unor lucrări cu caracter edilitar-gos- podăresc. — în vederea creșterii nivelului edilltar-gospodăresc al localităților, prin atragerea maselor largi în întrecerea patriotică se va executa un volum de lucrări a căror valoare va fl de 70 milioane lei.— Prin contribuția voluntară bănească șl în muncă a locuitorilor se vor da în folosință 30 săli de clasă, fi cămine culturale, 2 dispensare, 2 grădinițe, 1 Internat școlar, 1 bale populară.In domeniul învățămîntulul. •— Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor prin modernizarea șl. perfectionarea continuă a procesului de în- vățămînt. Se vor înființa 12 laboratoare noi de fizică, chimie, biologie și audio-vizuale. De asemenea, se vor continua construirea si amenajarea, pe lîngă 50 de școli generale, a unor baze sportive simple, 25 de pepiniere pentru arbuști șl pomi ornamentali.în cadrul întrecerii va fi urmărită al realizarea unor Importante obiective în domeniul culturii si artei, al ocrotirii sănătății.
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Valorificlnd condițiile deosebit da favorabile care au fost create de noua organizare admlnistrativ-terito- rială a țării, deputății consiliului popular al județului Brașov, sînt hotărîți ca printr-o muncă neobosită să ridice la un nivel calitativ superior activitatea organelor locale ale puterii de stat, angajîndu-se să realizeze în anul 1969 următoarele .obiective :Sporirea șl diversificarea producției industriale, în primul rînd a bunurilor de larg consum destinate populației. în acest scop vom obține, între altele, peste prevederile planului : 1000 000 lei livrări la diferitetipuri de mobilă destinate fondului pieței; 1 000 000 lei produse la export ; 100 de produse noi; economii suplimentare la prețul de cost de 3 000 000 lei.Prin sporirea prestărilor de servicii, îmbunătățirea transportului în comun, extinderea rețelelor de apă și canalizare și prin ridicarea nivelului activității lucrătorilor din sectorul de gospodărie comunală și lo- cativă vom realiza peste prevederile planului : 10 km extindere la rețelele de apă'-; 4 km canalizări; modernizarea a peste 15 000 mp de străzi șl trotuare.îmbunătățirea organizării activității de construcții. Ne propunem îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, astfel ca încă din primul tri

mestru să realizăm minimum 23 la sută din prevederile anuale ;— prin îmbunătățirea muncii d« proiectare și gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor materiale vom reduce cu 10—15 la sută ponderea construcțiilor din volumul total al investițiilor industriale ;— pînă la 10 decembrie 1969 vor fi date în folosință apartamentele planificate și vom depăși planul cu 100 de apartamente fizice ;— asigurarea, pînă la 30 iunie 1969, a tuturor proiectelor de locuințe ce urmează a fi date în exploatare în anul 1970 ; definitivarea, pînă la 30 iunie a.c., a tuturor proiectelor refolosibile, necesare realizării locuințelor cu confort diferențiat.Ridicarea cantitativă și calitativă a nivelului de deservire a populației de la orașe și sate va permite obținerea peste prevederi a :— 6 000 000 lei la volumul de desfacere a mărfurilor ;— 200 000 lei economii la cheltuielile de circulație ;— 400 mp suprafață comercială, ca urmare a reducerii costurilor lucrărilor de construcții, fără a afecta funcționalitatea optimă a noilor obiective.Sporirea eficienței activității economice și financiare printr-o mal bună gospodărire a mijloacelor materiale și bănești. în acest fel vom obține peste plan :— 6 000 000 lei la beneficii șl alt® venituri bugetare ;— 355 tone metal economisite prin reducerea normelor de consum, din care 250 tone se vor obține prin proiectarea obiectivelor de con- strucții-montaj ;— 2 250 000 lei economii la cheltuielile bugetare.Intensificarea acțiunii de Înfrumusețare și mai bună gospodărire a orașelor șl satelor de pe raza județului nostru, prin utilizarea mai judicioasă a mijloacelor de care dispunem și mobilizarea în acest scop a maselor largi de cetățeni la întrecere patriotică. Aceste acțiuni ne vor permite să realizăm :— 80 000 000 lei lucrări prin muncă patriotică :— ridicarea, prin contribuție voluntară, a 32 săli de clasă, 14 cămine culturale, 6 grădinițe, 5 dispensare sanitare și electrificarea ultimelor două sate.Ridicarea pe o treaptă superioară a activității soclal-cuiturale, între altele prin :— îmbunătățirea condițiilor de deservire în stațiunile balneo-clima- terice, prin realizarea unui volum suplimentar de prestații de 1 000 000 lei;— mai buna organizare a asistenței medicale, reducerea mortalității infantile, lărgirea asistenței medicale la domiciliu, intensificarea acțiunii de educație sanitară etc.
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NĂSĂUD

Consiliul popular județean Bistrița- Năsăud. hi numele locuitorilor din județ, răspunde cu însuflețire la chemarea consiliului popular județean Galați, angajîndu-se să realizeze următoarele :— Obținerea unui volum de producție globală industrială și prestări de servicii peste prevederi în unitățile de industrie locală și gospodărie comunală în sumă de 1,6 milioane lei șl 1 050 mii lei producție-marfă. Vom da peste plan 5 000 tone produse de carieră, 500 tone mozaic, mobilă în valoare de 300 000 lei ; pentru satisfacerea cerințelor mereu crescînde la unele materiale de construcții, se va dubla producția prefabricatelor din beton etc. ;— mare atenție vom acorda reducerii cheltuielilor de producție, asi- gurînd astfel un beneficiu suplimentar de 415 000 lei;— îmbunătățirea activității lucrătorilor din cooperația meșteșugărească, continuarea tradițiilor de meșteșugari pe o treaptă mai înaltă va duce la depășirea planului cu 400 000 lei, a beneficiilor cu 240 000 lei și la livrarea la export a unei game variate de produse specifice județului, în valoare de 200 000 lei;— vom urmări folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor de investiții, asigurînd totodată executarea unor lucrări de calitate, iar prin folosirea judicioasă a utilajelor de construcții, productivitatea muncii va crește cu 1,5 la sută ; de asemenea, vom scurta termenul de execuție la 180 apartamente din orașul Bistrița cu 15 zile, iar modemul complex cu 900 locuri din stațiunea Sîngiorz-băi va fi dat în folosință, în anul 1970, cu o lună mai devreme.In centrul preocupării noastre va sta îmbunătățirea deservirii populației prin unitățile comerțiilui de stat și cooperatist, în care scop se vor moderniza 14 unități de desfacere cu amănuntul, din care 11 în mediul sătesc și 3 în comerțul local ;— pentru îmbunătățirea activității de deservire a populației din mediul sătesc, cooperația de consum va înființa 30 secții prestatoare de servicii;— vom asigura ca fondul de marfă pe județ să fie cît mai judicios gospodărit, punîndu-se un accent deosebit pe aprovizionarea orașelor, a centrelor muncitorești și mai ales a muncitorilor forestieri la gurile de exploatare.Consiliul popular județean va urmări îmbunătățirea activității de profilaxie și a calității asistenței medicale, asigurînd darea în folosință, în anul 1969, a două dispensare realizate prin contribuție voluntară în bani. In orașul Bistrița se va da în folosință o modernă policlinică, Cu o capacitate de 200 000 consultații anual.— Una din preocupările noastre importante va fi înfrumusețarea și ridicarea continuă a satelor și orașelor din județ, în care scop vom realiza munci patriotice în valoare de 15 milioane lei; vor fi înfrumusețate trasee turistice pe o lungime de 150 km, amenajîndu-se zone verzi pe ® 

suprafață de 20 000 mp ; pe zona drumurilor județene se vor planta 40 000 arbori ornamentali și pomi fructiferi; pentru refacerea fondului silvic comunal se va împăduri o suprafață de 34 ha.— Se va asigura continua îmbunăî tttțlre a activității instructiv-educati- ve și științifice în învățămîntul de toate gradele. Totodată, intensificarea acțiunii de cercetare științifică a cadrelor didactice va permite elaborarea unui număr sporit de monografii 
și anuare pentru școlile generale.— In scopul permanentizării artei amatorilor și pentru valorificarea potențialului folcloric al județului, vor fi reluate o seamă de manifestări tradiționale ; se vor continua lucrările la monografia etnografică a județului, organizîndu-se două simpozioane pe teme etnografice, cu participarea unor specialiști din județele Cluj, Mureș, Iași, Suceava etc.
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Exprimînd hotărîrea unanimă a cetățenilor județului, deputății consiliului popular se angajează să participe la realizarea următoarelor obiective :îndeplinirea integrală și depășirea indicatorilor planului pe 1969 de către toate unitățile economice și so- cial-culturaie. Printr-o organizare temeinică a producției și a muncii, descoperind și valoriflcînd resursele interne ale unităților de industrie locală, gospodărie comunală șt’ loca- tlvă. construcții-montaj etc. se va obține. între altele :— realizarea unui volum de producție și prestări de servicii, peste prevederile planului. în valoare de 7,5 milioane lei ;— economii suplimentare la prețul de cost de 2,1 milioane lei;— realizarea, peste plan, a 4,5 milioane lei beneficii și reducerea cu 400 mii lei a subvenției T.C.L.-ulul;— prin valorificarea mai bună a resurselor locale și asigurarea unor spatii de producție, se vor livra peste plan, la export, mărfuri în valoare de 500 000 lei valută ;— predarea în mod eșalonat, pînă la 15 decembrie 1969, a tuturor locuințelor stabilite prin planul de stat, și a obiectivelor social-culturale cu 15 zile înainte de termenul planificat ;— proiectele de execuție se vor preda beneficiarilor înainte de termenele prevăzute, economisindu-se 3 000 de zile, ceea ce va permite realizarea a 20 schițe de sistematizare a comunelor față de 15 stabilite inițial;— prin îmbunătățirea soluțiilor de proiectare și folosirea pe scară mai largă a înlocuitorilor la proiectele executate, în 1969 șe va realiza o economie de 700 tone metal;— prin defrișarea perdelelor da protecție din zona sistemului de irigare Carasu. a viilor și livezilor neproductive. desființarea drumurilor inutile se vor reda circuitului agricol încă 500 ha.îmbunătățirea deservirii populației prin :—. folosirea a 3 000 000 lei credite de mică mecanizare pentru amenajarea a încă 6 unități cu autoservire. 30 unități volante, 10 chioșcuri, 3 bazare pe litoral etc. ;— darea în folosință, în mediul rural. a cinci magazine și înființarea a 74 secții prestatoare de servicii ale cooperației de consum și meșteșugărești ;— planul de achiziții va fl depășit cu 1,5 la sută, iar unitățile de producție ale cooperației de consum vor da peste plan 500 000 cărămizi șl 1 500 tone var ;— îmbunătățirea asistenței medicale prin intensificarea controlului u- nităților medico-sanltare, utilizarea judicioasă a fondurilor pentru medicamente și folosirea cît mai eficientă a utilajelor cu care sînt dotate.înfrumusețarea șl buna gospodărire a orașelor și satelor prin :— mobilizarea și antrenarea cetățenilor la înfăptuirea, prin muncă patriotică, a unor lucrări edilitar- gospodăreștb în valoare de peste 60 milioane iei.îmbunătățirea activității In domeniile învățămîntulul de stat șl culturalizării maselor se va realiza. între altele, prin :— îmbunătățirea conținutului activității cercurilor metodice. Intensificarea controlului asupra modulul de desfășurare a procesului lnstructiv- educativ ;— permanentizarea activității formațiilor artistice de amatori;— organizarea unor acțiuni de studiere a folclorului local și valorificarea lui;— întocmirea unor monografii complexe ale comunelor. <
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COVASNA

Ca reprezentanți ai populației județului Covasna. primim cu bucurie chemarea lansată și ne angajăm să realizăm următoarele obiective :îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de producție și prestări de servicii în unitățile industriei locale, de gospodărie comunală și loca- tivă. a planului de investiții și construcții-montaj prin •— realizarea unui volum de producție și prestări de servicii peste prevederi în valoare de 2,6 milioane lei;— economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 700 000 lei;— economii la cheltuielile de circulație ale organizațiilor comerciale locale în valoare de 100 000 lei ;— sporirea acumulărilor bănești cu peste 400 mii lei;

— reducerea cu 30 de zile a duratei de execuție a obiectivelor social-culturale șl gospodărești-edilitare ; predarea cu 30 de zile înainte de termenul planificat a 16 la sută din totalul apartamentelor anului 1969.— realizarea unul cost mediu pe apartament, incluzînd toate categoriile de confort, sub 33 000 lei. ceea ce va permite ca în 1969 să se construiască cu 500 apartamente mai mult decît în 1968— crearea unei rezerve de credite de circa 2,5 milioane lei, prin utilizarea judicioasă a fondurilor alocate bugetului consiliului popular județean.Pentru asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune comerțului și but nei deserviri a populației, în 1969 vom construi și da în folosință noi spații comerciale în suprafață de peste2 300 mp. Totodată, în localitățile din județ se vor înființa și moderniza 23 unități comerciale, prin folosirea creditelor de mică mecanizare în valoare de circa 4 milioane lei;— în comunele județului vom da în folosință 67 unități noi de prestări;— din fondurile proprii ale cooperației meșteșugărești se vor investi3 milioane lei peste planul alocat de UCECOM din fondul central, pentru mărirea capacităților de producție și a unităților prestatoare de servicii ;— se va intensifica controlul în unitățile medico-sanitare și se va urmări folosirea mai eficientă a aparaturii și instrumentarului medical. Paralel, se va extinde spațiul de spitalizare și se va înființa o stație de salvare.Pentru buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor vor fi mobilizate mase largi de cetățeni la întrecerea patriotică, spre a se executa, în acest an, un volum de lucrări de 13 milioane lei.Alte obiective urmăresc îmbunătățirea activității cultural-educative șl științifice în învățămîntul de toate gradele, cît șl valorificarea potențialului balneo-climaterio al județului. Se prevede, între altele, construirea a 36 săli de clasă, din fonduri centrale, cel mai tîrziu pînă la 1 septembrie, amenajarea unul număr de 30 de baze sportive simple pe lîngă școli generale. Cu ocazia aniversării muzeului din Sf. Gheorghe, va fi organizată o sesiune științifică de comunicări și studii;— pentru valorificarea folclorului local, pentru stimulare^ și permanentizarea mișcării artistice de amatori, vom organiza festivalul cînte- cului, dansului și portului popular, precum și alte manifestări tradiționale :— vom lărgi spațiile de cazare si tratament în stațiunile balneo-clima- terice, dînd în folosință două hoteluri noi, precum și băi calde și reci la Balvanyos și Sugas ; vom îmbunătăți condițiile de confort în vilele de la Vîlcele și Balvanyos, vom studia posibilitățile de punere în valoare a unei noi zone turistice, iar la Covasna vom începe lucrările unui hotel modern cu 200 de locuri.
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CLUJ

Hotărît de a-și da din plin contribuția ca anul 1969 să fie marcat de succese și mai însemnate în toate domeniile de activitate, consiliul popular a supus unei atente analize posibilitățile sale privind depășirea prevederilor planului, hotărînd :In domeniul industriei locale vom asigura îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție stabilite prin plan, cu o depășire de cîte 5 milioane lei a indicatorilor producției v globale și producției-marfă vîndute' și încasate ;— se vor realiza 80 de produse noi, în majoritate bunuri de consum, de- pășindu-se sarcina de plan la livrări către comerțul socialist cu aproximativ 6 milioane lei,In sectorul gospodăriei comunale șl locative se va realiza un volum de producție — prestații de 1,6 milioane lei peste sarcina planificată și economii peste plan la prețul de cost de 150 mii lei;— un număr de 15 obiective de investiții dintre cele mai importante șl urgente, care se execută prin întreprinderile de gospodărie comunală și locativă, vor fi terminate și puse în funcțiune cu o lună mai devreme față de termenul planificat.In domeniul construcțiilor se va pune un accent deosebit pe sporirea și diversificarea producției de materiale de construcții, semifabricate și prefabricate, asigurîndu-se realizarea a 35 mii mc produse de balastieră peste realizările anului 1968. Se va depăși sarcina de plan cu 1 000 mc la producția de elemente de beton șl beton armat, prin utilizarea mai rațională a capacităților existente ;— prin mal buna organizare a executării lucrărilor, folosirea rațională a utilajelor, a mijloacelor de transport și a fondului de timp, se vor da în funcțiune, înainte de termenul planificat, următoarele obiective prevăzute în plan pe anul 1969 : 3 cămine studențești cu o capacitate de 1380 locuri — cu 30 zile înainte, Liceul pedagogic din Cluj — la 1 august în loc de 1 septembrie, extinderea sursei de apă la Florești — cu 30 zile înainte de termen ;în domeniul proiectării se vor e- fectua studii privind utilizarea materialelor noi și eficiente pentru locuințele cu grad de confort diversificat, în scopul îmbunătățirii calității acestora.Pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării și creșterea nivelului de deservire a populației se va continua acțiunea de dezvoltare și diversificare a rețelei comerciale în conformitate cu studiul și planul recent aprobat pentru municipiile și orașele județului ;

— se vor extinde formele de desfacere modernă, transportul la domiciliu ;— cooperația de consum va desface un volum de mărfuri suplimentar în valoare de 1 milion lei;— pentru îmbunătățirea deservirii populației, vor fi amenajate, din credite bancare, 22 magazine, unități de alimentație publică și de prestări de servicii, iar din fonduri proprii se vor termina și da în folosință 2 brutării ; în cursul anului 1969 se vor înființa 105 secții noi de prestări .de servicii.In sectorul de drumuri se vor realiza, în afara sarcinilor de plan stabilite, și următoarele obiective : e- conomii suplimentare la prețul de cost față de deviz la întreținerile de dramuri județene în valoare de 400 000 lei, care vor fi folosiți pentru executarea de întrețineri pe u- nele drumuri comunale ; se vor elabora în regie proprie toate proiectele de asfaltări ușoare și reparații capitale prevăzute în plan pentru drumurile și podurile locale.In domeniul învățămîntulul se va acorda o atenție sporită îmbunătățirii muncii instractiv-educative în școlile de toate gradele, va fi antrenat un număr mai mare de cadre didactice la elaborarea de studii, cercetări, redactarea de manuale școlare, metodici etc. Pe linia modernizării învățămîntulul, vom amenaja și da în folosință, în cursul acestui an, 15 laboratoare școlare pentru predarea limbilor străine, a fizicii, chimiei, matematicii și biologiei etc.Angajamente importante au fost luate și în domeniile muncii culturale, ocrotirii sănătății, mobilizării cetățenilor la acțiunile de interes obștesc.
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în cadrul sesiunii consiliului popular județean, deputății s-au angajat, în numele oamenilor muncii din județ, la realizarea următoarelor o- biective :— Planul producției globale industriale și al prestărilor de servicii se va depăși, în unitățile de industrie locală și gospodărie comunală, cu 1 la sută, reprezentînd 3,8 milioane lei.— Prin mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, precum și prin reducere^ cheltuielilor de producție se vor obține economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 600 000 lei.— Sporirea acumulărilor bănești cu 800 000 lei față de plan, prin punerea în valoare a rezervelor existente ca urmare a unei mai bune organizări a producției și a muncii.— Livrarea peste plan, la fondul pieței, a unui volum de mărfuri în valoare de 3,7 milioane lei, din care peste 3 milioane lei mobilă și articole mărunte din lemn și metal.— Sporirea și diversificarea producției de materiale de construcție, în special cărămizi ceramice, agregate de rîu și prefabricate din beton.— Livrarea suplimentară la export 
a unui volum de mărfuri în valoare de 250 000 lei.— Sporirea debitului de apă potabilă captată și distribuită cu 400 mii m c peste sarcina planificată, prin a- menajarea unei surse suplimentare pe Valea Ialomiței, precum și prin reducerea pierderilor în rețele.— Extinderea traseelor de transport în comun în municipiul Tîrgo- viște, orașele Moreni și Găești.— Printr-o gospodărire mal rațională a fondurilor bugetare se vor realiza economii de credite în valoare de 1 milion lei, fonduri ce vor fi redistribuite în special pentru .lucrări de investiții necentralizate, pentru care nu avem prevederi bugetare.Pe linia deservirii populației s® vor realiza următoarele obiective :— Pentru dotarea unităților comerciale și a secțiilor de prestări cu utilaje și mobilier comercial se vor folosi credite de mică mecanizare în valoare de 3,5 milioane lei.— Pentru folosirea cu eficiență e- conomică sporită a bazei tehnico-ma- teriale a comerțului, precum și pentru introducerea formelor avansata de comerț se vor amenaja și moderniza 27 unități, din care 20 magazine alimentare cu autoservire, 5 unități nealimentare și 2 unități de alimentație publică cu specific tradițional local.— In vederea dezvoltării secțiilor de prestări, pe linia cooperației de consum se vor înființa, la sate, peste 100 de secții noi.— Cooperația meșteșugărească se angajează să depășească planul producției marfă și de prestări cu 2,5 la sută, echivalînd cu 2,8 milioane lei, înființînd totodată 15 unități noi.— Printr-o îndrumare permanentă a rețelei sanitare se va urmări creșterea nivelului de pregătire profesională a cadrelor medico-sanitare, în vederea îmbunătățirii continue a asistenței populației.— Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru crearea unor condiții cît mai bune de acordare a asistenței de urgență la nivelul tuturor unităților, pentru scăderea morbidității prin boli transmisibile, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe sanitare al populației și mobilizarea ei la apărarea propriei sănătăți.— Pentru creșterea nivelului edl- litar-gospodăresc al localităților din județ vom mobiliza masele de cetățeni la întrecerea patriotică, pentru executarea în acest an a unul volum de lucrări de peste 60 milioane lei.— Pentru valorificarea creațiilor populare se vor realiza studii și cercetări etnografice ; se vor organiza acțiuni de mare amploare, care să valorifice vechile tradiții economice și social-culturale ale județului.

JUDEȚUL
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GORJ

Plecînd de la o analiză atentă a posibilităților și resurselor de care dispune județul nostru, consiliul popular județean, în numele consiliilor populare municipal, orășenești și comunale, a tuturor deputaților și oamenilor muncii din județ, se angajează să realizeze următoarele :— Obținerea peste plan a unui volum de producție și prestări de servicii în unitățile de industrie locală, gospodărie comunală și locativă în valoare de 1 milion lei, pe seama creșterii productivității muncii;— realizarea de economii suplimentare la prețul de cost In sumă de 300 000 lei ;— pentru satisfacerea cerințelor populației se va extinde gama sortimentelor de uz casnic și gospodăresc ; se va extinde numărul unităților prestatoare de servicii și al serviciilor propriu-zise atît în comune, cît și în orașele Ticleni, Căr- bunești, Novaci și Motra, precum șl în centrele muncitorești Bumbești- Jiu și Rovinari; .— se vor realiza peste prevederile planului importante cantități de materiale pentru construcții;— folosind mal judicios creditele alocate de la buget, se va crea o rezervă de peste 2 000 000 lei;— în domeniul agriculturii, consiliul popular județean, ținînd seama de suprafețele mari de pășuni și finețe ce există pe raza județului, va lua măsuri de mobilizare a organelor agricole, a cadrelor de specialiști și a maselor de țărani pentru executarea unui volum sporit de lucrări, care să ducă la ridicarea productivității acestor suprafețe și, respectiv, la asigurarea unor cantități de masă verde pentru un număr sporit de animale ;— în vederea scoaterii de sub influența excesului de umiditate a suprafeței de 7 500 hectare din zonele ; Budieni, Dănești, Iași, Cîmpul Mare, Cîlnic, Ciuperceni, Godinești, se vor organiza acțiuni de masă prin antrenarea țăranilor și a tine- țetului la executarea lucrărilor de desecare.Ținînd seama de condițiile favorabile creșterii pomilor fructiferi și în special a nucului, în zona premon- tană necooperativizată se vor planta în primăvara anului 1969 cel puțin 20 000 pomi fructiferi, din Care 10 000 de nuci.Ridicarea nivelului de deservire a populației prin rețeaua comerțului de stat și cooperatist și unitățile prestatoare de servicii se va realiza, între altele, prin :— modernizarea șl înființarea a 8 unități comerciale, folosind credite de mică mecanizare în valoare de peste 2 000 000 lei ; darea în folosință, în municipiul Tg. Jiu și orașele Tg. Cărbunești, Ticleni, Novaci, Motru, a unor noi spații comerciale însumînd 3 000 m p, precum și amenajarea a 2 piețe în municipiul Tg. Jiu și orașul Motru ; calificarea prin cursuri de scurtă durată a peste 420 lucrători operativi pentru comerț și desfășurarea, cu ajutorul organizațiilor de partid, sindicate și de U.T.C., a unei susținute munci educative în sprijinul deservirii civilizate a cumpărătorilor.în vederea îmbunătățirii asistenței medico-sanitare ă populației, în județ vor lua ființă noi unități sanitare și anume : dispensarul de întreprindere I.F. Tg. Jiu și o casă a copilului cu 100 de paturi ; în orașul Motru se va amenaja un spital cu 280 de paturi; va spori capacitatea de spitalizare la spitalul Tg. Jiu.Creșterea nivelului edilitar-gospo- dăresc al localităților se va realiza prin mobilizarea maselor largi de cetățeni la executarea unor obiective de interes obștesc și social-cultural a căror valoare se ridică la peste 31 milioane lei.
JUDEȚUL
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ILFOV

Avînd în vedere posibilitățile reale existente în județul Ilfov, consiliul popular județean își ia următoarele angajamente :— întreprinderile de industrie locală vor realiza peste plan un volum de 3 milioane lei producție globală industrială, 250 000 lei economii la prețul de cost peste sarcina planificată și 600 000 lei beneficii peste plan prin creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materiale și a cheltuielilor de producție— Unitățile din sectorul de gospodărie comunală și locativă vor obține o depășire a planului de pro- ducție-prestații în sumă de 1,5 milioane lei, o economie suplimentară de 220 000 lei la prețul de cost și beneficii peste plan de 250 000 lei prin extinderea mecanizării în procesele de producție și reducerea cheltuielilor materiale de producție.— Se va extinde activitatea de transport în comun în orașele Giurgiu și Oltenița.—. Se va dezvolta activitatea de agrement în zona lacului Buftea, popasul Sinești și Săftica.— întreprinderea județeană de construcții și prestații Ilfov va da în funcțiune, cu 30 zile înainte de termen, 10 obiective social-culturale,— Trustul interjudețean de construcții Ilfov va asigura realizarea ritmică a planului de producție construcții-montaj pe anul 1969, de

pășirea producției la construcții» montaj cu 1 la sută și creșterea productivității muncii cu 2 la sută.— Scurtarea cu 1—3 luni a termenelor contractuale de execuție la complexul de deservire Oltenița, complexul comercial Buftea, grupul școlar forestier Brănești, precum șl la 620 apartamente fizice din orașele Giurgiu, Oltenița și Urziceni.— Se va reduce ponderea lucrărilor de construcții-montaj din totalul investițiilor cu 5 la sută față de lucrări similare proiectate în anii precedent!, pentru obiective industriale.— Se va intensifica acțiunea do extindere a rețelelor de electrificare la sate și de racordare a unităților industriale și agricole; în cursul anului 1969 se vor executa 65 km de rețele și se vor racorda 700 gospodărit sătești peste sarcina planificată.— în agricultură vor fl luate măsuri corespunzătoare pentru folosirea chibzuită a fondului funciar. Prin organizarea unei largi acțiuni de masă, se vor extinde suprafeței» amenajate pentru irigat, la cooperativele agricole, cu 10 000 ha, folo- sindu-se în acest scop resursele locale șl creditele puse la dispoziție de către stat; de asemenea, va fi scoasă de sub excesul de umiditate o suprafață de 5 500 ha prin executarea unor lucrări hidroameliora- tive.— Pe baza creșterii producției vegetale și animale, se va asigura îndeplinirea și depășirea producției marfă stabilite, vînzîndu-se către stat produse în valoare de 33 milioane lei peste prevederile planului.— Pentru buna gospodărire a o- rașelor șl satelor din județ, consiliile populare vor mobiliza masele de cetățeni la acțiuni cu caracter edilitar-gospodăresc, în vederea realizării unor lucrări în valoare de 80 milioane lei.— Rețeaua de desfacere se va extinde prin darea în folosință a încă 40 de unități noi și modernizarea a 50 de unități comerciale. De asemenea, se vor înființa încă 120 unități pentru deservirea populației din mediul rural.Dintre obiectivele stabilite In domeniile învățămîntulul, activității cultural-artistice și sănătății, amintim : extinderea capacității de spitalizare Ia spitalul orășenesc Urziceni; crearea a două secții de noi născuți la spitalele Mogoșești și Gurbănești, reorganizarea pe baze moderne a serviciilor de anestezie-reanimare și terapie intensivă la spitalele Giurgiu, Oltenița șl Urziceni.
JUDEȚUL
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Răspunzînd chemării la întrecerea pe care Consiliul popular al județului Galați a adresat-o consiliilor populare județene, deputății — întruniți ‘în sesiunea Consiliului popular județean Maramureș — au hotărît realizarea următoarelor angajamente!— Realizarea unui volum de producție și prestări de servicii, peste sarcinile planificate, în unitățile de industrie locală șl gospodărie comunală. de 3 300 000 lei; economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 400 000 lei; sporirea acumulărilor bănești cu peste 1 100 000 lei. Anul acesta vor fi asimilate peste 75 de produse noi. din care 60 bunuri de consum.— Sporirea și diversificarea producției materialelor de construcții cu 6 000 tone ’ criblură, 4 000 tone mozaic. 30 000 bucăți cahle teracotă.— Se vor livra la export produs® în valoare de 300 mii lei peste sarcinile planificate.— Pentru lărgirea gamei prestărilor de servicii către populație, în municipiile Baia Mare și Sighetul Marmației se vor organiza ateliere care vor executa și repara mobilă și alte obiecte de uz casnic si gospodăresc.— Se va produce peste plan mobilă în valoare de 170 000 Iei din ma- teriaje economisite, 115 000 lei bunuri de consum șl 280 000 lei mobilier comercial.— Pentru realizarea unul număr sporit de apartamente cu confort diferențiat. se va profila o unitate do panouri mari prefabricate din beton armat spre a se produce apartamente cu grad de confort III—IV și garsoniere. începînd din trimestrul II al anului acesta.— Prin scurtarea duratei de proiectare și prin reducerea costului proiectării, în anul 1969 se vor realiza schițele de sistematizare pentru 14 comune, față de 11 prevăzute In plan și schite de sistematizare pentru 4 orașe, față de 3 prevăzute în plan. De asemenea. în anul 1969 se va asigura baza, topografică la scara 1 :5 000 pentru toate localitățile rurale din județ. în vederea asigurării condițiilor de elaborare a schițelor de sistematizare a tuturor localităților rurale în anii următori.— Se va mări capacitatea de proiectare prin utilizarea proiectelor tip- directive și refolosibile într-un procent de 20 la sută, obțlnîndu-se o reducere a costului proiectării.— Se vor construi in comerțul de stat cinci unități, iar alte opt vor fi modernizate. în mediul rural se vor da în folosință 12 magazine sătești și se vor înființa 195 secții prestatoare de servicii.— Desfășurînd întrecerea patriotică, masele de cetățeni vor contribui la executarea, în acest an. a unui volum de lucrări în valoare de 53 milioane lei. Prin contribuția voluntară bănească și prin muncă a populației se vor realiza : patru dispensare medicale, trei băi ponulare. 25 săli de clasă, două grădinițe noi • și se vor termina alte 20 săli de clasă începute în anul anterior.— în scopul stimulării și permanentizării mișcării artistice de amatori, se vor organiza festivaluri ’ al® cîntecului. dansului și portului popular.
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A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

FIECARE ACȚIUNE

IN ORGANIZAREA SUPERIOARA

SĂ FIE DUSĂ
LA BUN SFÎRȘIT!

în raportul prezentat la Conferința Națională a P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „principala condiție a valorificării ou maximum de randament a potențialului nostru tehnico-economic este promovarea pe ocară largă, în toate ramurile economiei, a cuceririlor științei modeme • conducerii economice, perfecționa
rea continuă a organizării producției 
si a muncii". Această apreciere nu numai că puna în valoare însemnătatea deosebită a acțiunii de organl- isare superioară a producției și a muncii, dar evidențiază și necesitatea do a extinde studiile șl a finaliza cît mat operativ măsurile preconizate, de a le permanentiza șl a le desfășura continuu, cu intensitate aporltă.Cum stau lucrurile sub acest aspect în județul nostru ? Putem opune' că acțiunea de organizare științifică a producției si _a muncii s-a extins în toate unitățile economice, efectuîndu-se studii si analize aprofundate. Din ce în ce mai mult acțiunea inițiată de partid este o- rîentată spre folosirea mai bună a spațiilor și capacităților de producție, raționalizarea proceselor tehnologice, utilizarea completă și cit mai productivă a timpului de lucru, perfecționarea continuă a normării muncii. Prin studiile efectuate au fost depistat» și valorificate însemnate rezerve interna existente în întreprinderi.Numai în anul trecut au fost elaborat» In unității» economice ale județului 250 studii, prin aplicarea cărora s-au putut obține următoarele rezultata : un spor la producția globală industrială de peste 22 milioane Iei, productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 1,3 la sută, iar beneficiile suplimentare s-au ridicat la peste 3 milioane lei. Edificatoare »înt realizările de la Fabrica de confecții din Botoșani, unde în urma finalizării unui studiu de folosire judicioasă a spațiilor construite — prin reamplasarea utilajelor și montarea unei noi linii tehnologice — s-a consemnat în anul trecut un spor •V la producția globală de circa 3 milioane lei. concomitent cu reducerea peste plan a prețului de cost cu 1.5 milioane lei, ceea ce a făcut posibil ca întreprinderea să-și îndeplinească planul pe 1968 cu aproape o lună mai devreme. La uzinele textile „Moldovă", materializîndu-se studiul privind introducerea unor noi cicluri de reparații mal raționale, la utilajele din filatură șl țesătorie, s-a redus timpul de staționare, pe această cale obținîndu-se în plus 72 tone fire și 54 000 m.p. țesături. întrucît actualele ■normative ce reglementează reparațiile planificate la utilajele textile BÎnt cu mult depășite, poate ar fi util ea Ministerul Industriei Ușoare, pe baza rezultatelor bune obținute de textîllștii botoșeneni, să preia acest Studiu pentru a fi generalizat.Ceea ce credem că trebuie relevat 
în mod deosebit este faptul că specialiștii, organizațiile de partid, co-- mi tetele de direcție nu au limitat acțiunea de așezare pe baze superioare a producției si a muncii, nu ®.u cedat în fața unor neajunsuri, ci au insistat, prin studii și experimentări, să găsească cele mai eficienta goluții în vederea rezolvării tuturor problemelor atît din interiorul, cît si din afara întreprinderilor. Iată, de exemplu, cum a reușit colectivul Fabricii de zahăr Bucecea să înlăture, într-o mare măsură, dificultățile provocate de începerea cu întîrziere a. campaniei, precum și de faptul că sfecla supusă prelucrării a avut un conținut scăzut de zahăr. Singura soluție de a depăși impasul era creșterea volumului de prelucrare a sfeclei. Acționîndu-se cu toate forțele în această direcție s-a reușit ca zilnic «ă se prelucreze cu 100 tone sfeclă mal mult decît cantitatea planificată, redueîndu-se, totodată, și pierderile do zahăr în procesul de fabricație.Asemenea realizări nu erau posibil» (dacă nu se aplicau riguros în practică Indicațiile partidului referitoare 
la înființarea șl consolidarea compartimentelor de organizare științifică a producției și a muncii, la încadrarea lor cu specialiști de valoare, dacă nu se fructificau inițiativele muncitorilor, tehnicienilor și economiștilor, dacă nu se împleteau mai strîns sarcinile curente cu cele de perspectivă. Ca efect direct al unei viziuni de perspectivă în desfășurarea acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii, la Uzina de reparații utilaj agricol din Botoșani, în paralel cu îmbunătățirea tehnologiilor curente, specialiștii au conceput noi linii de fabricație pentru executarea unor utilaje agricole mult solicitate, cum ar fi mașini de sfă- rîmat îngrășăminte chimice, prese hidraulice, diferite instalații necesare irigațiilor și altele. Dezvoltîn- ■ tisi-je această experiență, ne expri-

ing. Dumitru BREABĂN
«ecretar al Comitetului 

Botoșani al P.C.

r matetorită neglijenței unor foruri centrale ca cele ale M.I.A. și altele, cursurile la CEPECA au fost ur- doar de un singur specialist, ce, desigur, este extrem de pu-fapt, înseși ministerele econo- ar trebui să manifeste mai

Industriei de mașini

O nouăLa 8 atu Mare a fost terminată construcția unei fabrici de mobilă, cu o capacitate anuală de producție de 20 000 de garnituri. în secțiile noii întreprinderi sc vor realiza două tipuri de mobilă i eamera

măm părere» că 1® această uzină — printr-un efort comun al comitetului de direcție și al Consiliului Superior al Agriculturii — s-ar putea executa un însemnat volum de utilaje și piese de schimb destinate instalațiilor de irigație, folosind mal bine mijloacele tehnico și spațiile de producție, forța de muncă. Și a- ceasta. cu atît mai mult cu cit, după cum să știe, conducerea partidului a stabilit măsuri deosebite pentru extinderea accentuată a suprafețelor irigate din agricultură.Firește, cele spuse pînă acum mu epuizează rezervele ți posibilității» interne în domeniul organizării superioare a producției și a muncii, în anul care a început trebuie depuse noi eforturi pentru ca ele să fie mai din plin valorificate, potrivit necesității de a realiza exemplar sarcinile sporite ale planului de stat ce revin unităților economice din județul nostru. Organizația județeană de partid, toți oamenii muncii și-au propus măsuri care să asigure nu numai îndeplinirea prevederilor planului în condițiile creșterii rentabilității tuturor sectoarelor ți produselor, dar și depășirea lor. Toate acestea sînt concretizate în angajamentul județului nostru — ca răspuns la chemarea organizației de partid a municipiului București — de a obține peste plan o producție industrială globală de ci?ca 22,5 milioane lei, economii suplimentare, prin reducerea prețului de cost, de 2 milioane lei șl 2,5 milioane lei, beneficii peste plan.Pentru realizarea' sarcinilor de plan și a angajamentelor, majoritatea întreprinderilor județului sînt bine pregătite. La fabrica de zahăr „Șiretul" din Bucecea, de pildă, prin organizarea mai bună a locurilor de muncă și folosirea mai rațională a timpului de lucru, lucrările de re- mont vor fi terminate într-un timp mai scurt decît cel planificat, cre- îndu-se condiții pentru obținerea unei producții suplimentare de 750 tone zahăr. La uzinele textile „Moldova" — Botoșani se studiază posibilitatea Înlocuirii unor colorant! și chimicale din import, putîndu-se realiza astfel importante economii, iar la Fabrica de confecții Botoșani se preconizează aplicarea unor metode moderne de programare a producției, prin stabilirea loturilor optime pentru fiecare articol și determinarea mărimii stocurilor și a ciclului de fabricație. Pe baza primelor calcule de eficientă se scontează un spor la producția globală de un milion lei.Importante sporuri de producție trebuie să rezulte pe seama unei mai bune folosiri a forței de muncă. Este suficient să amintim că, în prezent, numai 55 la sută din totalul muncitorilor lucrează în acord, deși sînt condiții reale pentru extinderea normării judicioase a muncii și îmbunătățirea proporției lucrătorilor auxiliari, față de numărul muncitorilor de bază — in prezent necorespunzătoare.Nu este mal puțin adevărat că șl forurile tutelare ale întreprinderilor trebuie să sprijine mai mult decît pînă acum aceste eforturi pentru buna desfășurare a acțiunii. Mă refer, în special, Ia Ministerul Industriei Alimentare, cșre, pînă acum, nu s-a ocupat în măsura necesară de coordonarea și urmărirea acțiunii de perfecționare a activității de producție în unitățile din județul nostru, mai ales că majoritatea acestora sînt nou create. Așa se explică de ce la I.R.I.C., I.C.I.L., Trustul de panificație, rezultatele în domeniul organizării raționale a producției și a muncii sînt nesatisfăcătoare. La „Industria cărnii" Botoșani, de exemplu, tema de studiu privind organizarea unui sistem informațional eficient și operativ nu a fost nici pînă în prezent realizată, deși aceasta ar fi prevenit risipa și ar fi îmbunătățit radical activitatea unității.Dar finalizarea măsurilor, soluționarea problemelor importante . șl complexe pe care le ridică organizarea superioară a producției și a muncii sînt condiționate și de existența unor cadre de specialiști bine pregătite, pe deplin edificate asupra a ceea ce înseamnă o producție industrială modernă. In formarea și specializarea cadrelor din întreprinderi, de un real folos și unanim a- preciate sînt cursurile Centrului de perfecționare a cadrelor din București. Dar, deși în activitatea județului nostru unitățile industriei alimentare au o pondere însemnată, da-

mice multă preocupare pentru extinderea cursurilor de pregătire șl perfecționare a cadrelor din întreprinderi, cu- prinzîndu-se în aceste cursuri și cel ce participă efectiv la conducerea și desfășurarea procesului de producție, ca șefi de secție, ateliere, maiștri, tehnicieni. Mă gîndesc, în acest sens, la experiența și rezultatele înregistrate în unitățile Ministerului Industriei Ușoare care, după ce au reușit. într-o primă etapă să instruiască cadrele cu pregătire superioară, au trecut la organizarea de cursuri pentru^ cele cu pregătire medie. Nu întîmplător, în întreprinderile din județul nostru, ce aparțin acestui minister, normarea muncii a fost așezată pe baze realiste — succes deosebit de important și care asigură una din condițiile de bază pentru generalizarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor oamenilor muncii.Acum, la început de an, «e poate afirma că în domeniul organizării științifice a producției și a muncii întreprinderile județului Botoșani sa află pe un drum bun. La indicația biroului comitetului județean de partid, comisia economică, cabinetul pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii, creat recent, acordă un sprijin concret comitetelor de direcție în vederea extinderii experienței acumulate și găsirii de noi forme și metode de dezvoltare și perfecționare a acestei acțiuni. Ne preocupă în mod deosebit definitivarea și aplicarea studiilor elaborate pentru a- cest an, cît și stabilirea de noi teme menite să valorifice cu maximă eficiență rezervele mari din toate întreprinderile — în scopul asigurării condițiilor optime de realizare a planului și a angajamentelor.

Flanul tehnic al noastre constructoare prevede, pentru anul în curs, asimilarea a peste 906 de produse noi. în atenția constructorilor stă, în continuare, diversificarea producției și ridicarea permanentă a nivelului ei tehnic, corespunzător cerințelor pieței mondiale.în afara utilajelor complexe necesare echipării unităților industriilor chimice, siderurgice, ușoare, alimentare, aflate in construcție, pe agenda noilor produse ale anului 1969 vor figura tractoare specializate pentru diferite lucrări, excavatoare hidraulice, construcții navale șl de material rulant, mașini unelte de precizie, printre care și strunguri Carusel cu comandă program, utilaje pentru industria textilă. Industria electrotehnică va introduce in fabricație transformatorul de 190 M.V.A., aparate de joasă tensiune, aparate de control ți reglaj, acumulatoare, izolatori, cabluri electrice.O caracteristică principală a pianului de asimilări al industriei noastre constructoare de mașini pe anul în curs este aceea că urmărește înnoirea ți optimizarea permanentă a întregului nomenclator de produse. (Agcrpres)

sortimente
de scule

Reorganizarea agricultu- i rii de stat pe principiile elaborate dă plenara C.C. al P.C.R. din martie 1967 a deschis cale liberă a- firmării inițiativelor șefilor i de fermă si ale celorlalți lucrători din cadrul întreprinderilor agricole de • stat, a făcut să crească răs- i punderea pentru realizarea producției și reducerea prețului de cost al produselor. Noi. conducătorii a- cestor întreprinderi, șefii ( de ferme, avem posibilitatea să depunem o activitate creatoare, care se soldează cu rezultate din c« în ce mai bune.întreprinderea agricolă de stat Ostrov, județul Constanta, are o mare suprafață de teren — 7 280 ha, dintre care 1700 ha cu viță de vie. Principala producție marfă o constituie strugurii de masă și vinul, urmînd cerealele și unele produse zootehnice. Pentru a pune în valoare condițiile naturale deosebit de favorabile culturii viței de vie și a obține producții superioare de struguri, pe baza studiilor făcute de Departamentul I.A.S., în- cepînd din 1959 am extins foarte mult plantațiile cu soluri de masă cerute atît pe piața internă, cît și la export. Investiția care s-a făcut a fost bine gîndită deoarece, in condițiile de la noi — dealuri însorite, așezate cu fața spre luciul de apă al Dunării — strugurii de masă se coc cu două săptămîni mal devreme decît în restul podgoriilor din tară, a- vînd o calitate deosebită. O investiție deosebit de rentabilă s-a făcut pentru irigarea a 670 ha vită de viei Lucrarea, deși a costat 20 milioane de lei, se amortizează în numai 4—5 ani. datorită sporurilor mari de recoltă ce se obțin și calității superioare a strugurilor. Investițiile bine orientate în vederea dezvoltării producției s-au soldat cu rezultate economice remarcabile. în anul care a trecut, de exemplu, cu toate că o parte plantația de vie a lovită de o grindină ternică, s-a realizat

La Satu Mare

fabrică de mobilăcombinată „Olt" și sufrageria „Magnolia". Materia primă va fi procurată, în cea mai mare parte, din masivele Oașului și Maramureșului.La proiectarea și construcția acestei uni-
tăți s-a avut în vedere mecanizarea totală și automatizarea parțială a proceselor tehnologice. O parte din producție urmează a fi destinată exportului.(Agerpres)

anii următori, pe baza planului de dezvoltare în perspectivă a întreprinderii noastre, urmează să se mai planteze încă 480 ha cu viță de vie. Se va realiza astfel un masiv viticol bine conturat de unde se vor livra mari cantități de struguri de masă șl de vin.Pentru a se putea ob-

zine de vinificație în valoare de 380 000 de lei; în plantații s-au executat 16 km de drumuri de piatră 
ș. a. Aceste eforturi nu sînt însă suficiente, problemele legate do valorificarea producției de struguri fiind soluționate doar parțial. Și iată de ce. Spre deosebire de strugurii destinați vinificatiei. cei de
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tribuna experienței înaintate

Specialiștii Întreprinderii unelte și scule din Brașov realizat în primele zile ale cestui an noi sortimente de scule : trusa de scule complexă cu 182 unelte pentru atelierele de lăcătușeric și montaj, precum și trusele de scule pentru noile tipuri de tractoare de 40 CP și pentru autoturismele românești.Anul acesta, unitatea își va îmbogăți gama produselor cu 37 de noi sortimente. (Agerpres)

de au a-
pu- . oproducție totală de 16 000 tone de struguri, depășin- du-se sardina cest lucru, ca rea mai bună a permis să peste un milion de neficii peste plan.Avem posibilități anii ce vin, șă obținem producții și mai mari, să crească necontenit nivelul beneficiilor. Dovada o con- re am făcut, la ferme, hale ’ stituie producția de struguri realizată în cadrul u- nor ferme, mult mai mare decît media pe întreprindere. De asemenea. în

de plan. A- și valorifica- a producției, se obțină lei be-ca, în

tine beneficii cît mal mari se cere ca investițiile s3 servească cît mai bine nevoile producției. Simplificarea finanțării și creditării, ca urmare a reorganizării agriculturii de stat, ne-a dat putința să folosim mai bine atît fondurile destinate producției, cît și de investiții. Cu fondul de mică mecaniza-

masă trebui» recoltat! eu grijă deosebită, cizelați și expediati rapid. Halele unde•se fac cizelarea și ambalarea strugurilor, construcții simple, nu sînt suficiente. Este nevoie șl de încăperi pentru zvîntarea strugurilor bătuți de ploaie, ceea ce ne-ar da posibilitatea să facem culesul chiar și pe vreme rea. Am putea deci să-1 ambalăm Si să-l expediem rapid, în- lăturînd atît pierderile prin deprecierea calității, cît și golurile în aprovizionarea populației. Ca urmare

extlnderîi plantațiilor gS creșterii producției. noi vom ajunge ca, in timpul culesului, să livrăm zilnic 400—500 tone de struguri. Pentru aceasta este nevoie de hale de mare capacitate pentru cizelare și depozitare. în acest fel. investițiile făcute pentru extinderea plantațiilor și dezvoltarea sistemului de irigație vor fi urmate de beneficii suplimentare ca urmare a valorificării mai bune a strugurilor.Forurile noastre superioare vor trebui să ne ajute mai mult și în ce privește investițiile destinate vinificatiei. întreprinderea noastră va rămîne. în continuare. o mare producătoare de struguri de masă. • Sînt însă necesare si unele instalații de prelucrare a strugurilor și capacități de depozitare a vinului. Si iată de ce. Pe lîngă cela 200 ha cu vie cu soiuri de vin. din strugurii de masă cad, prin cizelare, circa 30 la sută din boabe care se vinifică. Rezultă că la o producție de numai 13 000 de tone, circa 4 000 tone de struguri vor trebui vinifi- cati, la care se adaugă șl soiurile de vin. în total deci 8 000 de tone. Or. pentru instalațiile de prelucrare a strugurilor și depozitare a vinului nu s-au prevăzut fonduri de investiții. Pentru a nu avea totuși pierderi, așa cum am mai arătat, am făcut cu fonduri da la mica mecanizare, bazine de beton pentru păstrare» vinului. Ele vor fi acoperite și va rezulta o clădiră bună. Capacitatea de depozitare este însă insuficientă. în toamnă, întreprinderea „Vinalccol" nu ne-a primit decît cantități mici de struguri și vin. Dacă vinificarea s-ar face în cadrul întreprinderii noastre, iar vinul s-ar depozita cu grijă, ar rezulta un produs foarte bun, care să merite denumirea podgoriei Ostrov.Aceste probleme de investiții, legate atît de livrarea strugurilor în star» proaspătă, cît și de prelucrarea lor ar trebui soluționate de departamentul nostru. Este adevărat, s-a prevăzut construirea, în viitor, a unui combinat de vinificație. Dar acest lucru trebuie făcut cît mai repede. Toate acestea vor duce la îmbunătățirea a- provizionăril populației cu struguri și vin, iar întreprinderea noastră va aduc» statului beneficii si mai mari.pentru cizelarea strugurilor. cheltuind 120 000 de lei, o linie ferată de garaj în gara Călărași, care ne-a costat 480 000 de lei. ba-
Ing. Nicolae STO1CESCU 
director al întreprinderii 
agricole de stat Ostrov, 
județul Constanta

(Urmare din pag. I) al anu-

Intratd parțial în funejiun» la 
sfîrșitul anului trecut, Filatura de 
fibre chimice și bumbac din 
Oltenița este una din cele mai 
mari și moderne întreprinderi de 
acest fel din țară. Tn anul 1970 
se prevede sâ lucreze cu întrea
ga ta capacitate de producție 
proiectată. Tn fotografie s As
pect din sectorul C Jilaturâ 

bumbacFoto : M. Andreeseu
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în plin progres; o întreprindere 
care va realiza în acest an o pro
ducție în ■ valoare de 264 milioane 
lei și va urca încă o treaptă a ca 
lității întrucît 75 la sută din pro
ducția de mobilă e destinată în 
1969 exportului. Împrejurul acestui 
complex de industrializare a lem
nului, pe un loc pînă nu de mult 
cutreierat de turmele de vite, o- 
rașul dă consumului — la propor
ții, ritmuri și exigențe moderne — o gamă variată de mărfuri, de la 
mezeluri, lapte și bere (400 000 hec- 

.tolitri pe an) pînă la niște bine
cunoscute și lăudate sorturi de 
vin.

Dar zona industrială poate fi a- 
flată și în multe alte locuri ale o- 
rașului. Localnicii au situat-o to
pografic aici, din motive care se 
adresează prezentului, dar, poate 
mai mult viitorului, ca o problemă 
de ulterioară sistematizare. Căci în 
momentul de față găsești numeroa
se fabrici răspîndite pe întreaga su
prafață a Bacăului. Se cuvine ast
fel amintită vechea citadelă a miș
cării muncitorești — fabrica de 
hîrtie „Letea", sau uzina meca
nică — atestînd un Bacău care de 
multă vreme fierbe și toarnă me
talul incandescent, țesătoriile și 
postăvăriile, cu alte cuvinte — o 
industrie care a produs în anul 
trecut mărfuri în valoare ăe aproa
pe două miliarde și jumătate lei. 
Pe această traiectorie industrială a 
orașului o raportare la trecut are 
semnificația unei revelații: 1965 — 
deci, un trecut foarte apropiat — 
valoarea producției globale a între
prinderilor din Bacău a atins cifra 
de 1 miliard 259 milioane de lei. A- 
șadar, în numai trei ani creația materială a orașului a ajuns să se dubleze aproape.Dar această dinamică continuă. 
Macaralele și schelăria unor noi 
șantiere marchează pe harta Ba
căului un peisaj ușor previzibil —

peisajul actualului cincinal. In 
1970 va intra în producție o fa
brică de armături din fontă, dis- 
punind de o turnătorie a cărei ca
pacitate anuală va atinge în final 
(1975), 40 000 tone de piese brute 
din fontă. De asemenea, pină la 
sfîrșitul cincinalului vor fi date 
în funcțiune fabrica de încălță
minte „Partizanul" și un mare an
trepozit frigorific. Pe aceeași a-

atrași fiind de noi profesii, de 
ritmul și tinerețea industrială a 
Bacăului.

Prin toate fabricile și uzinele lui, în mare parte construite în ultimele decenii, Bacăul și-a alcătuit 
o puternică personalitate de oraș 
industrial. Aceasta este una din 
sintezele sale fundamentale, căreia neapărat trebuie să i-o alăturăm 
— prin reflex — pe cealaltă, de

fată de bilanțul comercial 
lui 1960.

Bacăul produce. Bacăul 
struiește pe sine, an după ___
căul pîndește. Bacăul creează. Exis
tă suficiente argumente concrete: 
112 kilometri de străzi. 40 de kilo
metri de conducte de gaze, 100 de 
hectare de parcuri, 110 km de con
ducte de apă — iată realități care, 
dincolo de ariditatea cifrelor, ofe-

se con- 
an, Ba-
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BACĂU; 0 carte de vizită
a spiritului creator

gendă industrială, anul 1969 în
scrie intrarea în funcțiune a unei 
fabrici de drojdie furajeră cu o 
capacitate de 3 500 tone pe an și 
a unei mori de porumb cu o pro
ducție de 30 tone în 24 de ore.

Industria a constituit pentru 
vechea cetate moldovenească afla
tă la confluența dintre Bistrița și Șiret, o veritabilă infuzie de vitalitate si tinerețe, exprimată di
rect, concret, printr-o 
consacrată de sociologia modernă : 
„explozie" demografică, 
cum nu se poate mai potrivită 
pentru Bacău, care in 1948 număra 
doar 34 461 de locuitori, iar în 
1968 — aproximativ 80 000 (fără 
comunele subordonate). Porțile o- 
rașului s-au deschis, așadar, în nu
mai două decenii, pentru zeci de 
mii de oameni care au intrat ast
fel tn orbita civilizației citadine

expresie

Expresie

centru urban trasat și edificat pe 
niște criterii unde esteticul se îm
bină cu utilul, pe planuri superioa
re. Modernul oraș Bacău zidit, mai 
ales, în deceniul din urmă, s-a dez
voltat cu o „viteză" de 700 de a- 
partamente pe an, îneît de oriunde 
ai pătrunde — de la noua gară, ori 
peste marele pasaj arcuit în partea 
de sud-est — întâlnești elementele 
unui centru urban de largă respi
rație. Astăzi acele 7 000 de aparta
mente construite din 1958 pînă 
azi, în blocuri cu multe eta
je, figurează un Bacău nu numai 
inedit ca amploare, ci angajat în- 
tr-o vizibilă dezvoltare urbanistică.

Este o imagine care ne sugerează 
o altă dimensiune a orașului, o 
ascensiune pe altă verticală: a 
bunăstării. In 1968 volumul vînză- 
rilor de produse către populație a atins 800 milioane lei, cifră dublă

ră date semnificative ale nivelului 
de civilizație a orașului.

Cum spuneam. Bacăul gîndește și învață. O face, prin strădania a 
mai multe mii de cadre didactice, 
în cinci facultăți cu 1300 de stu- 
denți, în opt licee, în zeci de școli 
de cultură generală, in sute de 
clase, în care învață mii, zeci de 
mii de elevi. Si toată această mul
țime studioasă dă orașului un aer 
de tinerețe, care devine astfel o 
altă trăsătură a personalității sale.

Vorbind despre înnoirile băcăoa- 
ne ar trebui să facem o incursiune 
în lumea profesiilor acestui oraș, 
o lume de preocupări și îndeletni
ciri pe care numai simpla enume
rare a zecilor de fabrici nu ne-o 
poate sugera îndeajuns. Saltul Ba
căului, din trecutul spre prezentul 
său, s-a produs pe acest plan al 
diversificării și înmulțirii ocupa
țiilor omenești, adîncirii calității »i

subtilității muncii omului, 
tr-un singur an al cincinalului, 
gîndirea, cercetarea, organizarea 
științifică a producției au repre
zentat depistarea unor posibilități 
și resurse inedite pină atunci, va- 
lorînd multe milioane de lei. Este, poate, cea mai elocventă carte de 
vizită a spiritului creator care 
pulsează astăzi din plin, definind 
procesul de perfecționare a activi
tății economice și sociale, căutările și succesele băcăoanilor.

Străbătînd Bacăul într-una din 
serile sale, urmînd un itinerar cul
tural, am avut o imagine revela
toare. Prin teatrul său, prin casa 
de cultură foarte nouă și atrăgă
toare (800 de locuri), prin marele 
teatru de vară, prin filarmonică, 
prin cluburile sale, orașul însuși mi-a părut a fi o amplă sală de 
spectacole înăuntrul căreia, conco
mitent, luaseră loc șapte mii de 
oameni. Aproape a zecea parte din 
populația Bacăului! Imaginea a 
durat o secundă, dar pe retina mea 
s-a întipărit și a rămas multă vre
me un oraș cu sensibilitatea larg 
deschisă către frumusețile artei, o- raș care, astăzi, dispune de va
riate posibilități pentru a-și îm
plini aplicarea firească spre fru
musețile artei.

Am trăit aceste clipe ale Bacău
lui, pe cînd așezarea din mijlocul 
Moldovei parcurgea primele zile 
ale noului an, cu toate luminile a- 
prinse, cu toate focurile cuptoare
lor sale pregătite altor și altor 
temperaturi. Erau clipele celor din
ții materializări ale planurilor a- 
nului 1969. era pasul de răspundere și exigență, cu care orașul tși continuă drumul său ascendent. în 
acele momente, datele alcătuind 
personalitatea orașului — atît da 
multe și doar cîteva aici enunțate 
— se contopeau unele în altele. In
tr-o unică dimensiune care era o- 
rașul însuși, un. înfloritor oraș al 
țării, pe drumul celui de-al patru
lea an al cincinalului.
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în mod cu totul firesc, obținerea titlului de doctor într-o anume specialitate trebuie să fie sinonimă cu demonstrarea unei înalte pregătiri științifice. Cum însă doctoratul constituie și un factor activ în legătura tot mai strînsă care e necesar să existe între cercetarea științifică și dezvoltarea economică a țării, este clar că atributul de înaltă pregătire științifică se cere definit în raport cu capacitatea lucrărilor de a aduce o contribuție teoretică originală și, pe a- ceastă bază, cu însăși valoarea șl actualitatea lor practică.în ultimi! ani, datorită aplicării noului sistem de conferire a titlurilor științifice din țara noastră, sistem mult îmbunătățit, s-au creat condiții pentru pregătirea temeinică a doctoranzilor într-un număr considerabil de specialități. . Ca urmare, în momentul de față peste 7 500 de specialiști se pregătesc să obțină titlul de doctor, sub conducerea a circa 900 de conducători științifici — desemnați dintre cele mai valoroase cadre didactice universitare șl de cercetare științifică. Și numărul acestor doctoranzi este în continuă creștere, între altele șl datorită faptului că astăzi poate solicita admiterea în rîndurile doctoranzilor oricare absolvent al învățămîntului superior. La îndemîna lor aînt numeroase laboratoare cu utilaj modern, biblioteci ale instituțiilor de învătămînt superior sau ale unităților de cercetare. Chiar șl numai cu aceste cîteva date ne putem face o imagine despre importantul potențial științific pe care-î reprezintă acțiunea de obținere și conferire a titlului de tor. Apare insă trebarea : este oare potențial valorificat dent în direcția sarcinilor celor mai urgente ale economiei naționale, unde se resimte acut necesitatea u- nuî substanțial aport științific 7Se spune, și pe bună dreptate, că ampla activitate desfășurată în vederea studiului necesar alcătuirii unei teze de doctorat constituie una dintre formele de pregătire postuniversitară cu cele mai bune rezultate în organizarea producției și a muncii. Cu toate acestea, specializarea pe calea doctoratului a celor care lucrează nemijlocit în procesul de producție șl de la care, în primul rînd, se așteaptă impulsul perfecționării tehnlco-științifice, este, numeric, cu totul necorespunzătoare față de cerințele actuale. Evident, nu ie poate pre-

doc- în- acest sufi-

tinde ca flecare inginer sau economist din producție să aspire la obținerea titlului de doctor, dar se poate cere ca numărul inginerilor, de pildă, incluși în sistemul obținerii titlurilor științifice să fie proportional cu rolul din ce în ce mai important al doctoratului în dezvoltarea gîndirii tehnice contemporane. Or, această cerință nu este satisfăcută. O demonstrează orice sondaj e- fectuat în institutele de în- vătămînt superior sau de cercetare, investite cu dreptul de a conferi titluri științifice. Iată doar două exemple : din totalul celor 26 de doctoranzi ai insti

de cercetare. Tocmai de a- ceea se întîlnesc adeseori situații cînd doctoranzii nu pot dispune de baza materială a unor instituții cu profil de cercetare, pentru motivul că teza lor nu este inclusă în planul ției, iar înscrierea respective în plan poate face pentru toranzii în cauză nu salariați ai instituțiilor respective.Emil Cioflan, director al Direcției de control și revizie din Ministerul Finanțelor pentru municipiul București : în fiecare minister există o direcție de studii, care ar putea să le mijlocească doctoranzilor

institu- temei nu se că doc- sînt

punde dr. îng. Dan Pave- lescu, secretar științific al Academiei. Din păcate, a- numite unități de producție sînt puțin pregătite pentru preluarea și aplicarea „din mers" a celor mai valoroase realizări științifice, inclusiv a celor obținute la nivel de doctorat și în consecință unele idei tehnice novatoare se materializează rnai greu De pildă, în fața comisiilor de doctorat au fost prezentate multe lucrări valoroase sub raportul ținutei științifice și al valorii aplicative. Cu toate acestea, nu știu dacă vreo unitate economică și-a propus să le valorifice în cursul anului 1969. Tocmai

fe doctorat

tehnice contemporane?
tutului de cercetări economice, 14 provin din cercetare, 3 din învătămîntul superior economic, 4 din colectivele presei de specialitate și 5 din diferite instituții centrale (C.S.P.. Ministerul Finanțelor, Cen- trocoop ș.a.) Din 36 de doctoranzi al Institutului de fizică al Academiei, 35 lucrează în cercetare’ și doar unul singur este inginer în producție, deși astăzi unele dintre perfecționările aduse industriilor electronice, chimice, metalurgice ș.a. cu greu pot fi imaginate fără aportul profund și sistematic al cuceririlor fizicii.Cum se explică această prezentă sporadică a specialiștilor din producție 7 Răspunsurile vin prompt.Prof. dr. docent Constantin Anastasatu, prorector al Institutului de medicină Îi farmacie din București: n practică încă nu este pe deplin soluționată a- sigurarea tuturor condițiilor de cercetare pentru doctoranzii care nu lucrează în învătămîntul superior sau într-un institut

obținerea rapidă a unor informații foarte prețioase a- supra posibilităților de acces la publicații, lucrări de specialitate și multe alte elemente utile. Acest lucru nu numai că nu se realizează. dar unele ministere, cit și alte instituții centrale nu tin cel puțin o evidență a celor care se înscriu la doctorat. Să fie oare într-atît lipsite de importantă străduințele specialiștilor de a-și perfecționa pregătirea, încît să nu merite nici atîta a- tentie ?Să presupunem totuși că un doctorand, lucrînd în- tr-o uzină sau într-o unitate de cercetare, reușește pînă la urmă să se pregătească în condiții corespunzătoare și să elaboreze o teză valoroasă sub aspect teoretic, care deschide noi perspective și în sfera științei aplicate. Ce se în- tîmplă cu aceste lucrări 7— Aici e una dintre marile probleme ale cercetării științifice : vălo- rificarea lucrărilor în mod rapid, eficient — ne răs-

de aceea, ta ultimul timp se urmărește ca cercetarea științifică să fie tot mai frecvent concepută șl realizată pe calea unor colective mixte, care reunesc specialiști din știință, din învătămîntul superior și din producție. Pe de altă parte se depun eforturi ca In cuprinsul celor mai mari întreprinderi industriale să fie dezvoltat sectorul de cercetare științifică sub forma laboratoarelor proprii, în așa fel încît distanța de la elaborarea unei noi metode tehnico-științl- fice la aplicarea ei să se reducă pe cît posibil.— Numai că întreg acest sistem de strînsă colaborare este greu de conceput fără o coordonare cel puțin tot atît de riguroasă — intervine dr. ing. Călin Vasl- lescu, șef de sector la Institutul de energetică al A- cademiel. Să revenim la exemplul lucrărilor de doctorat. E adevărat că multe dintre ele sînt valoroase șl, aplicate In producție, ar putea conduce la re-

zultate remarcabile. Dacă acest lucru nu se întîmplă des este și pentru faptul că temele investigate nu reprezintă întotdeauna problemele cele mai presante într-un moment sau altul al producției. După părerea mea, pentru ca sistemul conferirii titlului de doctor să-și întărească implicit valoarea de contribuție la extinderea științei aplicate, ar trebui ca la nivelul întregii țări, Academia, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național al Cercetării Științifice, în colaborare cu alte organe centrale să stabilească un plan de probleme prioritare, formulate chiar ca subiecte de lucrări care, în cazul cînd ar fi tratate corespunzător cerințelor, ar putea fi premiate. Sînt convins că astfel s-ar elimina o bună parte din paralelismul tematic, ar imens valoarea concretă a lucrărilor de doctorat, ar spori, de asemenea, și stimuli! atragerii cît mai multor specialiști în acest sistem de activitate științifică.O seamă de observații ale interlocutorilor se referă. de asemenea, șl la structura organizatorică a doctoranturii. Unii sînt de părere că, în prezent, pe parcursul elaborării lucrării, indicațiile oferite doctorandului ca și metoda lui de lucru nu îl orientează întotdeauna cu precădere, spre tratarea complexă a faptelor, în legătură strînsă cu alte discipline decît cele strict legate de specialitatea sa. Din aceste cauze se ajunge la îngustarea temei de doctorat și, implicit, la diminuarea nivelului cercetării și a eficientei ei. La o asemenea stare de lucruri contribuie desigur și faptul că referatele asupra valorii lucrării nu sînt întocmite întotdeauna de cei care prin specialitatea lor sînt cel mal în măsură să exprime avizul cel mai competent asupra temei respective. A- ceasta în pofida faptului că astăzi în toate domeniile de activitate științifică din țara noastră activează un număr sporit de specialiști care ar putea fi folosiți și ca referent! științifici. Așa se explică și o altă lacună — tendința de a lipsi momentul susținerii lucrării de uri pronunțat caracter de dezbatere, care să dezvăluie șl să reliefeze pregnant, toate atributele pregătirii doctorandului. A- cestea șl multe alte practici, deși nu au un caracter generalizat, sînt piedici In calea valorificării științifice nemijlocite n sistemului de conferire ■ titlului de doctor.
Mihai IORDANESCU

crește

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu' (sala Ateneului) : Concert 
de muzică populară românească 
dat de orchestra „Barbu Lăutaru"
— 20. Dirijor Florian Economu.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11 ; Lacul lebedelor — 19,30. 
o Teatrul de Operetă : My Fair 
lady — 10,30 ; Prințesa circului
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 10 ; Heidelbergul de 
altădată — 15 ; 19,30 ; (sala Stu
dio) : Castiliana — 10 ; Părinții 
teribili — 15 ; Orașul nostru — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 10,30 ; Nicnlc
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din. bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul iul Rameau — 
10 ; 15 ; Livada cu vișini — 20 ; 
(sala Studio) : Photo, Finish — 10; 
Comedie pe Întuneric — 15 ; Melo
dic varșovlană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-
gheru) ; Călătorie cu scandal — 
10 ; Frumoasa duminică de sep
tembrie _  15,30 ; Lovitura — 19,30 ;
(sala Studio) : Femei singure — 
10,30 ; Cînd luna e albastră — 16 ; 
Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recrutor
— 10 ; îngrijitorul — 20.
• Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Mau- 
gherlada — 11 ; Orologiul din Pra- 
ga — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Don Quljote — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Șoricelul șl pă
pușa — 11 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 11.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Comici vestiți al revistei
— 16 ; Ca la Tănase — 19,30 ; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : MexI- 
co-Me!ody — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu* : De la Bach la Tom Jones
— 20.
• Circul de stat: Rapsodia acro
batică — 19,30.

INCURSIUNE

AL COPILĂRIEI
optica specifică vîrstel eroilor principali. Șl idila dintre Tom șl micuța Becky împrumută ceva din savoarea romanului, fie că e vorba de înrîurirea pe care fetița o exercită asupra neastîmpăratului erou, fie că e vorba despre felul în care băiatul își demonstrează, prin fapte, dragostea : el face grav, conștiincios, douăzeci de tumbe și salturi mortale, ca să-i arate fetei de cine are ea o- noarea să fie iubită. Deși măgulită de atenția pe care i-o arată personajul-vedetă al tlr- gului, Becky nu se sfi- ește să-i dea lui Tom lecții de gramatică și ortografie și să-i arate că, în fond, „femeile au mai multă minte decît bărbații". Scenele dintre ei ml s-au părut a fi de o rară frumusețe șl nostimadă. Mihai Iacob a găsit, printre copiii înscriși la figurație, pa fiica unui strungar din București, Lucia O- craim, o fetiță cu o mutrișoară cîrnă și cu o dezinvoltură de nivel Shirley Ceilalți " " copii: mongeot Dinopoli francezi.dublat în românește de o bună cunoscătoare a 1 lumii copiilor — Silvia Chicoș ; celălalt a fost dublat de un elev. Vorbirea lor sună mult mai natural decît felul în care își rostesc replicile actorii români care au jucat sau au dublat in celelalte roluri. 1 Fory Etterle, Marcela Rusu, Nicolae Gărdescu, Ileana Dunăreanu șl alții au partituri ceva mal bogate în a doua serie, „Moartea lui Joa Indianul", decît în prima. Din distribuție mal amintim pe Otto Am- bros (Muff), Jacque» Billedeau (Joe Indianul).Deloc scutită de inegalități artistice, versiunea cinematografică în două serii, după cartea lui Twain, ar fi cîști- v gat, cred, în conslsten- ță, dacă autorii n-ar fl optat pentru această împărțire. Ar fi putut fi evitate astfel anumite lungimi, repetări sau e- pisoade de umplutură (existente mai ales în „Joe ilndianul", în genere mai fragil decît „A- venturile lui Tom Sawyer"), iar umorul șl accentele dramatice ar fi putut fi dozate mal echilibrat. In încheierea acestor însemnări aș vrea să relev excelenta contribuție a operatoru- lui-șef Ovidiu Gologan și a operatorului Robert Lefevre, care, împreună cu autorul decorurilor (Const. Si- mionescu) și al muzicii au Și lui meritele primei părți a comentariului vorbit, rostit foarte frumos de Silviu Stănculescu.

D. I. SUCHIANU

Mark Twain, această subtilă și suculentă incursiune în universul copilăriei. In povestirea lui Twain, dincolo de întîmplările exaltate sau caraghioase, copiii judecă proaspăt și gîn- desc onest, cumpănesc serios tot ce fac, iar aceste virtuți filmele noastre le reliefează în bună măsură, în contrast cu automatismele, cu filistinismul, cu mărginirea și prejudecățile din mediul adult descris de marele scriitor american ; ele recreează pe ecran parfumul unui roman cu poze, al unei cărți de

Filmul pentru copii este un oaspete rar, mult prea rar, al ecranelor noastre. Acesta este un prim motiv pentru care se cuvine salutată apariția filmelor „Aventurile Iui Tom Sawyer" și „Moartea Iui Joe Indianul", realizate de cinematografia noastră în colaborare cu casa „Franco-Lon- don Film, Paris". Un al doilea motiv îl constituie faptul că ele sînt trase din una dintre marile cărți ale o- menirii ; povestea antrenantelor întîmplări ale unor copii dintr-un sat din Mississippi, de a- cum mai bine de o sută de ani. Poveste fermecătoare, amuzantă, dramatică și bogată în sensuri, purtînd pecetea geniului lui Mark Twain, poveste care a făcut deliciul și a stimulat imaginația multor Pil Și toate bului. treilea din urmă, tatea lucrării cinematografice, care — în a- daptarea semnată de scriitorul Petre Sălcu- deanu (autor și al unui comentariu vorbit) precum și în regia datorată românului Mihai Iacob și vest- germanului Wolfgang Liebeneiner — stîrnește interesul micilor spectatori pentru aventurile lui Tom și Huck, sur- prinzînd și unele tîlcuri ale acestei povestiri la capătul căreia curajul, generozitatea năzdrăvanilor eroi ai lui Twain, triumfă și fac să triumfe adevărul.Se poate, desigur, discuta despre felul în care au fost selecționate momentele cărții ; cineaștii au fost obligați să aleagă unele întîmplări și să renunțe la altele pentru a se înscrie în limita de timp a spectacolului cinematografic. Uneori, alegerea putea fi mal bună. Dar nu asta este lucrul principal. Lucrul principal este că ei nu s-au mărginit la „a ecraniza", adică a trece faptele și personajele de pe celuloza paginii de carte pe celuloid. Autorii au înțeles că filmul trebuie să evoce, să nască atmosfera și starea sufletească a cititorului le cărți pasionante, acea înflăcărare specială pe care o dă uneori lectura, — ca în cazul operei lui Twain.Filmele de față (datorate îndeosebi lui Mihai Iacob) au fost turnate simultan cu un serial de televiziune (realizat sub bagheta • lui Liebeneiner). Serialul TV este, presupun, mai tie, film cum doi buni regizori : Norman Taurog („Tom Sawyer", 1938) șl Richard Torp („Huckleberry Finn", 1939). însă nici unul din ei nu a pus pe ecran cartea lui
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melodii înaripate
(Urmare din pag. I)

Idealuri mărețe,

numârâ printre cei 3 000 000 de elevi ai școlilor de culturd 
generală Foto : M. Andrecscu

In fiecare dintre cîntecele cele mai Izbutite sînt de găsit trăsături originale, proaspete, culori vii. Elementul inovator este încadrat perfect unei viziuni creatoare, bazată pe tradiția națională și internațională a cîntecului revoluționar, ca și pe elemente esențiale deduse din cîntecul popular. Așa se și explică de ce a- ceste cîntece au fost preluate și cîn- tate de către zecile de mii de coriști amatori din întreaga țară, precum și de ansamblurile corale profesioniste.Au fost scrise^ însă, și multe cîntece fără valoare, neinspirate, cu texte, de asemenea, lipsite de orice calitate poetică. O slăbire a exigenței creatoare din partea unor compozitori șl poeți ca șl. în unele cazuri, ieșirea de sub controlul Uniunii Compozitorilor a unor instituții care se ocupă de achiziționarea șl difuzarea muzicii • corale, constituie, cred, cauze sau mal bine zis, surse ale facilului în creația genului. Bl dacă este vorha de explicarea motivelor pentru care, în ultima vreme, cîntecul patriotic a înregistrat o oarecare stagnare, a-’ tunci cred că atenția trebuie îndreptată, în primul rînd, în chiar cîmpul creației. Un cîntec slab, subrealizat, slăbește interesul lnterpreților- corlștl; iar dacă asemenea cîntece sînt mal multe, din ce în ce mai multe, atunci- este posibilă o intrare în criză a genului luat în ansamblu. Iată pentru ce cred că o reevaluare a interesului compozitorilor pentru creația de cîntece și, în același timp, o sporire a îndrumării și controlului Uniunii Compozitorilor ar fi de natură să influențeze favorabil dezvoltarea necesară a creației genului.Elementul nou, proaspăt, în cîntec, este în strînsă legătură și cu originalitatea lui poetică. Textele șablonarde, sterile, făcute, chipurile, în numele unui specific al genului,_ duc la scăderea valorii generale a cîntecului. Este foarte greu ca o muzică bună să ridice valoarea unul text slab. în același timp, este posibil ca un text slab să scșdă impresia asupra frumuseții muzicii. Experiența bogată a cîntecului de mase românesc a dovedit și dovedește că, a.- tunci cînd colaborarea dintre compozitor și poet a fost bună, rezultatele au fost și ele bune. Și nu sînt puține numele poeților noștri de frunte care au pus la dispoziția compozitorilor versuri valoroase.Perfecționarea colaborării dintre muzică și poezie trebuie să ducă șl la o mai mare diversificare a temelor abordate, a tipurilor de cîntece. Este inexplicabil de ce, în ultimii ani, au apărut așa de puține cîntece pentru tineret, pentru studenți, pentru pionieri și școlari, cîntece care să contribuie la cultivarea dragostei pentru țară șl poporul nostru, pentru . tradițiile sale revoluționare, pasiunea pentru muncă și învățătură. Se știe că un cîntec cu adevărat valoros, muzical și poetic, se impune în conștiința poporului cu dezinvoltura actului spontan. Pildele oferite în acest sens de creația înaintașilor muzicii corale românești — Musicescu, Klriac, Vidu, Cucu. Timotei Popovici și alții — sînt edificatoare.Atributul accesibilității, al caracterului popular nu poate fi, însă, compatibil cu complicarea formei și expresiei muzicale, cu „moderniza-

rea“ cu orice chip a limbajului, uneori chiar în sens antivocal. Este important să nu se uite faptul că marile cîntece trebuie să fie cîntate de marile mase de oameni ai muncii, în același timp, ar fi o greșeală dacă sugestia de mai sus ar fi înțeleasă ca un apel la simplism, la folosirea terenurilor intonaționale și ritmice ar- hibătătorite. Creatorii populari nu se repetă ; nici interpreții folclorului nu cîntă toți în aceeași manieră. Fiecare adaugă cîte ceva din sufletul lui, din simțirea șl din ideile Iui. De aceea, creația populară este atotcuprinzătoare din punctul de vedere al tematicii, al bogăției culorilor, al fanteziei, al inventivității artistice. Enescu îndemna pe compozitori să se exprime pe ei înșiși, și „vor ajunge implicit la originalitate". Cît adevăr I O simplă formulă melodică sinceră, o soluție armonică interesantă, o sclipire a ritmului, iată elemente, poate imperceptibile la prima vedere, dar care conferă cîntecului respectiv „suflet viu", formă superioară, o notă aparte.Revirimentul pe planul creației nu este și nu poate fi posibil însă fără un reviriment pe planul vieții corale, al interpretării. Ar fi necesar să se organizeze stagiuni corale, asemenea celor simfonice, teatral-mu- zicale, de cameră, care să dea iubitorului muzicii corale și de mase perspectiva îndeplinirii preferințelor. Căci viata corală se desfășoară neorganizat, iar atunci cînd se programează un concert (cazul recentului concert al Corului Ansamblului „Ciocîrlia") el trece într-un neper- mis anonimat. Si doar. în București, sînt destule coruri, care ar putea conlucra la realizarea unei stagiuni unice. Sînt și foarte .bune coruri de amatori. Zilele trecute am aflat că corul .,Gavriil Musicescu" al Filarmonicii „Moldova" s-a deplasat la Tîrgu Bujor, județul Galați. Anunțat din timp și bine organizat, turneul a cuprins două concerte, care au stîmit entuziasmul localnicilor prezenți, în întreaga capacitate a sălii, la ambele concerte. Faptul mi se pare semnificativ. De ce sînt așa de rare asemenea manifestări ?Și mișcarea corală de amatori pare să-și fi slăbit activitatea, iar îndrumarea acesteia continuă să aibă un caracter de campanie, pentru concursuri. Oare metodistii Casei centrale a creației populare, Caselor județene ale creației populare, ai caselor de cultură sînt angajați doar pentru campanii 7în sfîrșit, o înviorare a cîntecului patriotic, a muzicii corale în general, a prelucrărilor de folclor, trebuie pusă în legătură și cu acțiunile de stimulare a creației. Una dintre a- ceste acțiuni era și concursul anual de cîntece „Ion Vidu", în cadrul căruia au fost promovate multe lucrări de certă valoare. De la o vreme, însă, concursul a fost abandonat. De ce ? Las răspunsul pe seama celor care au datoria să-1 dea, punînd deocamdată punct gîndurilor mele în legătură cu acest atît de important sector al muzicii. E necesară mai multă generozitate față de el, atît din partea compozitorilor și poeților, cît și a interpreților, a instituțiilor de difuzare și a criticii muzicale, care, între altele fie zis, nu se ocupă deloc său aproape deloc de el.

► ainmm Hniiiiiiiiiwii———

. 0 Lacul lebedelor : PATRIA — 1# ; 
k 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
. 0 Becket : FESTIVAL — 9,30 ; 13 ; 
k 16,45 ; 20, MODERN — 10 ; 13 3 
k 16,30 ; 20.
, • Up delict aproape perfect: RE-
► PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
► 18,45 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
► 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
, O Astă-seară mă distrez : FERO- 
, VIAR — 8,45—15,30 în continuare ;
► 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
, 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR
► — 9 ; 11,15 .; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
, • Drumul spre Saturn; Sflrșitul
► Saturnului : CAPITOL — 9—16,15
► în continuare ; 19,45.
► • Aventura : CENTRAL — 1,30 ; 
t 11 ; 13,30.

► • Noaptea i CENTRAL —
► 18.30 ; 21.

► • Acuzatul i LUCEAFĂRUL — » ;
► 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
» • Nouă vieți : CINEMATECA (bl- 
» lete la casă) — 10 ; 12,30.

► * Moartea lui Joe Indianul : VIC- 
k TORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

► • Program de filme documentare 
k tn premieră : TIMPURI NOI — 
» 9—21 In continuare.
, • Aventurile Iul Tom Sawyer șl 
k Moartea Iul Joe Indianul : DOINA
► — 9 ; 12,15 ; 18 ; 19,30, GRIVIȚA —
► 10 ; 13 ; 16 ; 19,30, FLOREASCA —
► 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
>. « Program pentru copil : FLO- 
, REASCA — 9,
► • Lustragiul : LUMINA — 8,45—

16.30 tn continuare ; 18,45 ; 20,48.
• Hombre : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30, BUZEȘTI - 15,30 ; 20,30.
• Tandrețe : BUZEȘTI — 18.
a Sfîntul la pîndă : ÎNFRĂȚIREA 
Intre popoare — 15,15; 17,45 ; 
20.
• Columna (ambele serii) ; DACIA
— 8,45—20 tn continuare, GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19,30, POPULAR
— 15,30 ; 19.
0 Made în Italy : BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Heroina : UNIREA — 15,30; 20,30. 
0 Un bărbat și o femele : UNIREA
— 18.
0 Marianna, agentul 0555 : DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ;. 20.
0 Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19.
0 Căderea Imperiului Roman : 
COTROCENI — 15,30 ; 19.
0 Ziua în care vin peștii : VOLGA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 întoarcerea vrăjitorului : VII
TORUL — 18.
0 Căutătorii de aur din Arkansas: 
VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
0 Vară fierbinte : GLORIA
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Viva Marla : AURORA — 9,18 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Zosla : PROGRESUL — 18.
0 Prințesa : MOȘILOR —
18 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : FLACĂRA
— 15,30 ; 20,30.
0 Urletul lupilor : FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 înțeleptul de pe muntele bles
temat : PACEA — 15,45 ; 18 : 20,15.
0 Operațiunea San Gennaro t 
COSMOS — 16 ; 18 ; 20.

cronica
filmuluimilioane de co- adolescenți, pe meridianele glo- în sfîrșit, un al motiv, și nu cel este cali-

complet ca fabula- dar e un simplu de aventuri, așa mai făcuseră alți

povești ilustrate. Cîte- odată, opoziția dintre eroii filmului și oamenii maturi ia forme e- pice : Tom și Huck fug de acasă și se refugiază pe o insulă pustie, unde duc un trai robin- sonian. Aceasta le procură ocazia de a deveni eroi de legendă. Căci tocmai cînd tot orășelul se află la slujba înmor- mîntării presupușilor decedați, ei își fac a- pariția, pulverizînd întreaga solemnitate. Iată Insă că cei doi ștrengari fuseseră martorii nevăzuți ai crimei comise de Joe Indianul, spaima ttrgului, care II asasinase pe doctorul comunei, făcînd ca vina să cadă pe bătrînul dulgher, fabricant de coșciuge, Muff Potter. Tom și Huck cunosc adevărul, și o cumplită problemă H frămîntă : dacă 11 denunță pe criminal, este moarte sigură pentru el ; dacă nu, prietenul lor dulgherul va fi spînzurat pe nedrept. Și filmul „Tom Sawyer" se termină aici, unde începe cel de-al doilea film : „Moartea lui Joe Indianul".Această dilemă a celor doi copil și rezolvarea el prilejuiesc o constatare interesantă : spre deosebire de a- dulți, ei mărturisesc sincer că le este frică. Oamenii în toată firea își ascund lașitatea în spatele unui pretext comod. Acest pretext este... dumnezeu, care, vedeți dumneavoastră, nu poate lăsa să moară un nevinovat. Dar Tom și Huck, cînd constată că dumnezeu nu se deranjează, îi retrag „creditul" șl _ caută soluții personale, mai pămînteștl. Intenția satirică a Iul Twain transpare pe ecran, și anume în aceea că temeritatea copiilor reprezintă o lecție pentru bărbații din satul Opo- în mal
de pe Mississippi, lecție în tonalitatea vestirii originare, care lucrurile celeserioase sînt discutate cu dezinvoltură, prin

Afirmarea scolii
9

(Urmare din pag. I)

TUITATEA COMPLETA a acestuia, asigurînd astfel deplina și egala participare a copiilor și tinerilor spre instruire generală și superioară. An de an au fost alocate mijloace financiare mereu sporite, pentru dezvoltarea școlii de toate gradele. Numai în anul 1968, din bugetul statului au fost destinate pentru învăță- mînt 8,2 miliarde lei.Grija pe care partidul și statul o acordă creării unor tot mai bune condiții de învătămînt și de viață tineretului patriei, eforturile pe care întregul popor le face în vederea pregătirii, tinerelor generații se materializează elocvent în larga dezvoltare a rețelei și universitare, noastră funcționează 8 649 preșcolare — față de anul școlar 1948/49 și în anul 1938 — încuprinși aproape 400 000 în vîrstă de la 3 pînă la există astăzi sat, în care să nu funcționeze cel puțin cite o școală de cultură generală. Numărul unităților școlare cu clasele I—VIII este de a- proape 15 000 în anul școlar 1968/1969. O puternică dezvoltare a cunoscut șl învătămîntul liceal de cultură generală și de specialitate, rețeaua acestuia cuprinzînd 566 licee de cultură generală — 165 licee de specialitate 45 licee și secții pedagogice. Pentru sprijinirea persoanelor care din diferite motive nu au reușit să-și încheie studiile obligatorii de cultură generală și care doresc să-și completeze aceste studii, funcționează o largă rețea de unități și secții

unităților școlareIn prezent, în țara "1 unități 2998 în de 1557 care sini de copii 6 ani. Nu

serale și fără frecvență, cu clasele V-VIII și IX-XII. Numărul acestora se ridică .în anul școlar curent la 655. în aproximativ 2 000 de unități școlare, cu aproape 240 000. de elevi, procesul de predare se desfășoară în limbile naționalităților conlocuitoare, ' astfel se transpune în fapt dreptul egal la învățătură și instruire asigurat de Constituție tuturor cetățenilor din patria noastră, indiferent de naționalitate.Sprijinul material tot mai substanțial acordat de stat pentru pregătirea școlară și educarea tineretului se exprimă și în creșterea de la an Ia an a cheltuielilor făcute pentru fiecare elev. Spre exemplu, cheltuielile medii anuale pentru un elev în școlile de cultură generală au fost în anul 1960 de 800 lei, în 1965 deI 040 lei, în 1967 de 1130 lei și în 1968 de 1190 lei ; cheltuielile medii anuale pentru un student au fost în anul 1960 de 10 655 lei, în 1965 de 10 405 Iei, în 1967 - 11 160, în 1968 -
II 800.Complexitatea telor dezvoltării socialiste, progresele nicii contemporane, murilor culturii, au continuare necesară perfecționarea învățămîntului. scrise ca obiective în Documentele Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, problemele perfecționării sistemului nostru școlar au fost amplu dezbătute în Plenara din aprilie a. c. a Comitetului "Central al partidului, care a adoptat directivele privind dezvoltarea învățămîntului în România. Pe baza tor a fost elaborată și adoptată de forul suprem al țării — Marea .

crescîndă a cerin- societătii noastre științei și teh- ale tuturor ra- făcut șl fac în dezvoltarea și In-

Adunare Națională, noua Lege a învățămîntului, în care sînt încorporate toate măsurile prevăzute pentru perfecționarea structurii și conținutului învățămîntului : prelungirea duratei școlarității obligatorii la 10 ani, coborîrea vîr- stei de școlarizare de la 7 la 6 ani, mai buna diversificare și finalizare a studiilor la toate nivelele de școlarizare etc. Este în curs de definitivare Statutul personalului didactic, important document de stat menit să legifereze poziția socială a personalului didactic și să reglementeze ansamblul condițiilor de muncă și de viată ale acestuia.O parte din prevederile noii Legi a învățămîntului sînt de pe acum în curs de înfăptuire. în acest an școlar au fost cuprinși în clasa I a- proape 60 000 copii în vîrstă de 6 ani Au fost asigurate condiții pentru functionarea clasei a Xll-a de liceu, s-au organizat cursuri de perfecționare pentru profesorii de limba română și matematică care predau a- ceste^discipline la clasele" a Xll-a de liceu etc. Dar, după cum arăta, pe drept cuvînt, tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința organizației de partid a municipiului București, mal avem încă multe de făcut pentru aplicarea în viată a măsurilor stabilite în cadrul programului de dezvoltare a învățămîntului. Pe linia sarcinilor trasate de partid în domeniul dezvoltării și perfecționării învățămîntului, vom munci cu toată răspunderea, vom mobiliza toate forțele pentru pregătirea temeinică a tuturor condițiilor necesare treceiii la școala generală obligatorie de 10 ani, conștienți fiind că aceasta va marca un moment important în dezvoltarea învățămîntului nostru.

ca în anul în
UI

Temple, doi actori- Roland De- (Tom) și Marc (Huck) sînt Primul a fost

(Vladimir Cosma), reconstituit cadrul atmosfera povestirii Twain, precum și

Vom lua măsuri pentru școlar 1969/1970 să cuprindem clasa I un număr sporit de copii în vîrstă de 6 ani.O direcție principală a activității noastre viitoare o constituie promovarea susținută a măsurilor privitoare la modernizarea efectivă a conținutului, a metodelor și mijloacelor de învățămînt. Pe această coordonată se înscriu eforturile pentru elaborarea și experimentarea riguros științifică a noilor planuri, programe și manuale școlare, lichidarea hotă- rîtă a supraîncărcării acestor documente școlare și. pe această bază, a suprasolicitării elevilor, reorganizarea sistemului de perfecționare a personalului didactic, modernizarea laboratoarelor și cabinetelor școlare, folosirea mai eficientă pentru învă- tămînt a emisiunilor radiofonice și de televiziune etc. în activitatea noastră vom acorda toată atenția valorificării cît mai depline, operative și eficiente a tuturor sugestiilor, observațiilor și propunerilor valoroase pe care reprezentanții practicii pedagogice. cadrele didactice care lucrează în învătămînt. le vor formula în ceea ce privește conținutul, metodele și mijloacele de învătămînt. Toate aceste preocupări trebuie să conducă, concomitent, la mai buna pregătire științifică și culturală a elevilor, la creșterea rolului școlii în educarea tineretului corespunzător principiilor politice, etice ale partidului nostru.Școala și slujitorii ei răspund cu cinste sarcinilor de mare însemnătate ce le-au fost încredințate de partid și guvern, atenției și considerației de care se bucură din partea întregului nostru popor.

Programul I
8,30 — Ora exactă. — Cum va 

fi vremea. — Gimnastica de În
viorare. 8,40 — Pentru copil și 
școlari. • La șase pași de o 
excursie — emisiune concurs. 
Participă echipele reprezentative 
ale școlilor din județele Harghita 
și Hunedoara. • Film serial „Me
teor XL-5" : „Pasărea periculoasă". 
10,00 — Ora satului. In cuprins : 
• Editorial. • „Gospodarii" — re
portaj filmat. • Buletin agro-me- 
teorologlc. • Peisaj în evoluție — 
reportajul emisiunii. • Poșta emi
siunii. • Noutăți de- la Stațiunea 
experimentală Drăgășanl. • Mu
zică populară românească. 11,30 — 
TV. pentru specialiștii din agri
cultură. Legumicultura. 12,00
— De strajă patriei. 12,30 —
Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii din Cluj. 
Dirijor Antonin Ciolan. 16,00
— Telex TV. 16,05 — Dumi
nică sportivă. Retrospectivă olim
pică. Mexico 1968 (II). 17,00 — Ma
gazin duminical. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,20 — Telesport.
19.45 — „Codlea-color" — reportaj 
filmat. 20,00 — Program interpre
tat de Ansamblul de cîntece șl 
jocuri din Tîrgu Mureș. 20,25 — 
Film artistic „Viață particulară" 
cu Brigitte Bardot șl Marcello 
Mastroiani. 22,15 — Muzică ușoară.
22.45 — Telejurnalul de noapte.

Programul II
20,00 — Telex TV. 20,05 — Film 

artistic „Drama ciocîrliel" — pro
ducție a studiourilor din R. P. 
Ungară. 21,30 — „Nocturnă — 1969“
— reportaj filmat. 21,45 — Meda
lion muzical. Simfoniile lui Bee
thoven. Prezintă Al. Șumskl. 22.30
— închiderea emisiunii.

i
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ÎNTREGII ȚĂRI

72
Baschetbalistele noastre în turneul semifinal al C. C. E. BOX

amănunte

științifică

medicală

«oncedlulul salarlaților. Numai pentru sănătate s-au alocat, în anii 1967—1968, circa 11,5 miliarde de lei, Iar pentru învățămînt — 15,4 miliarde de lei. De toate aceste alocații se bucură deopotrivă masele țărănimii, la care trebuie adăugată sporirea veniturilor ei bănești în urma creșterii producției agricole-marfă înlesnită de ajutorul puternic acordat de stat în mașini și utilaje, cadre calificate, credite, îngrășăminte chimice, aplicarea rezultatelor cercetării științifice. Este semnificativ faptul că în 1967. veniturile bănești ale țărănimii, inclusiv pensiile cooperatorilor, au crescut cu 19,9 la sută față de anul 1960, în condițiile scăderii numărului 6elor ocupați în agricultură. In perioada 1951 —1967 au fost construite la sate ea 1 100 000 de case. Incepînd corpul didactic, toate ramurile activitate ale societății vor ficla încă din acest an de noi sporuri de salariu, însumînd 4 miliarde de lei, ceea ce va contribui, alături de celelalte măsuri menționate, la realizarea, pînă în anul 1970, a creșterii cu 20—25 la sută a salariului real.Perioada ultimilor patru ani, marcată de suflul înnoitor al Congresului al IX-lea și Conferinței Naționale a P.C.R., constituie, prin amploarea și însemnătatea măsurilor de perfecționare inițiate, o perioadă de progrese calitative în toate sectoarele construcției socialiste. Ne aflăm în plin proces de aplicare a complexului unitar de măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, a aparatului de producție șl circulație, de organizare științifică a producției și a muncii, în scopul creșterii eficienței economice a producției. Noile forme organizatorice aplicate în agricultură, cele în curs de definitivare în industrie, asigură înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, apropierea conducerii de producție, mal uana folosire a specialiștilor, stimularea inițiativei creatoare a maselor. Instituirea unor forme organizatorice de conducere colectivă de la întreprindere la minister, înființarea comitetelor de direcție șl lnstituționa- llrarea adunărilor generale ale sala- riaților din întreprinderi, chezășuiesc rezolvarea competentă a problemelor complexe ale vieții economice, fructificarea experienței cadrelor, a colectivelor de oameni ai muncii. Stabilirea unor raporturi mai judicioase Intre diferite ramuri ale economiei, creșterea rolului științei în întreaga viață socială, precum și perfecționările privind sistemul de aprovizionase și desfacere, sistemul de credite, Orientarea consecventă a eforturilor spre ridicarea eficienței economice determină creșterea continuă a dinamismului economiei noastre naționale.Actuala legislatură a fost una dintre cele mai fecunde din decursul întregii existențe a Marii Adunări Naționale, prin amploarea activității legislative, prin însemnătatea măsurilor inițiate în scopul perfecționării organizării sociale, potrivit principii- Îor democrației socialiste și adaptării egislațiel la necesitățile unei eficiența sporite a activității administrației de stat centrale și locale. In cursul acestei legislaturi au fost adoptate noua lege fundamentală a tării — Constituția Republicii Socialiste România, precum și legea planului cincinal, Declarația M.A.N. privind principiile de bază ale politicii externe a României, au fost legiferate noua organizare administrativă a teritoriului și modul de organizare șl funcționare a consiliilor populare, au fost votate legea de înființare a Consiliului Național al Cercetării Științifice și legea învățămîntului, legea pensiilor și legea privind impunerea’ veniturilor realizate din activități a- grlcole, noul Cod penal, legile privitoare Ia organizarea judecătorească și la comisiile de judecată, ca să ne referim numai la cîteva dintre ele. în eoncordanță cu perfecționarea tuturor formelor de organizare și conducere a societății, a crescut considerabil, în această perioadă, rolul organului suprem al puterii de stat prin introducerea sesiunilor de mal lungă durată, îmbunătățirea activității comisiilor permanentei ceea ce a determinat realizarea mai consecventă a atribuțiilor ce revin Marii Adunări Naționale ca organ legiuitor, precum și pe linia, asigurării constituționalității legilor și a controlului legalității activității wturor organelor de stat.Noua organizare adminlstrativ-te- ritorlală a tării și intrarea în funcțiune a consiliilor populare au creat condiții favorabile deplinei valorificări a resurselor umane și materiale din fiecare colț al țării, apropierii conducerii centrale de unitățile de bază. Multiplele atribuții ce revin consiliilor populare, în spiritul unei largi autonomii, fac ca ele să fie în măsură a aduce o contribuție substanțial sporită ca proporții «i eficiență la înfăptuirea tuturor sarcinilor' construcției socialiste, la dezvoltarea economică și social-cul- turală a tuturor localităților, realizîn- du-se mai consecvent pe plan local conducerea treburilor obștești de către poporul însuși.Principala trăsătură caracteristică

cir- cu de bene-

a «voluțiel sociale a României în perioada ultimilor patru ani este procesul vast șl multilateral de adîncire a democrației socialiste, de amplificare a participării maselor la conducerea statului, proces definitoriu pentru dezvoltarea si consolidarea societății noastre. în noul climat al vieții noastre sociale a devenit o practică curentă punerea în dezbaterea opiniei publice a principalelor probleme ale politicii interne și externe a partidului si statului, a proiectelor de legi șl măsurilor privitoare la cele mai Importante laturi ale construcției socialiste, astfel ca oamenii muncii să sibilitatea de a-și spune vîntul asupra felului cum duse treburile obștești.Se bucură de adeziunea poporului politica națională xist-leninistă a partidului nostru de asigurare a condițiilor economice, politice șl șoclal-culturale pentru realizarea deplinei egalități In drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de dezvoltare a frăției tuturor membrilor societății socialiste, a muncii lor unite pentru înflorirea patriei comune. Prietenia, unitatea de nezdruncinat dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare reprezintă unul din Izvoarele forței șl trăiniciel orînduirli noastre. Constituirea consiliilor naționalităților conlocuitoare a creat un cadru și mal favorabil participării active a acestora, alături de poporul român, la conducerea treburilor obștești.Realitatea fundamentală care sintetizează transformările petrecute în climatul social al României contemporane o constituie unitatea moral- politică a poporului în jurul Partidului Comunist Român. Consfințind această realitate, rezultat al victoriei depline și definitive a socialismului în tara noastră. Frontul Unității Socialiste — organism larg democratic, în care sînt reprezentate, alături de Partidul Comunist Român, principalele organizații de masă, obștești șl profesionale, precum și consiliile oamenilor muncii aparțlnînd naționalităților conlocuitoare — întruchipează unitatea trainică « tuturor forțelor națiunii socialiste, contribuie la Întărirea coeziunii societății noastre. Frontul Unității Socialiste nu vine în fața alegătorilor cu promisiuni deșarte, ci cu un bilanț de realizări concrete, pe care nimeni nu le poate contesta și cu o perspectivă cuprinzătoare avînd temelii trainice în realizările obținute, în hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. șl ale Conferinței Naționale a partidului, exprimînd voința fierbinte a poporului de a obține noi victorii în construcția socialistă. La înfăptuirea acestui vast program constructiv’ sînt chemați să aducă o contribuție esențială, împreună cu toți oamenii muncii, viitorii deputați în Marea Adunare Națională șl în consiliile populare. Tocmai de aceea, Frontul Unității Socialiste propune drept candidați In alegeri pe cei mai activi muncitori, țărani, intelectuali, reprezentanți de prestigiu ai poporului român și ai naționalităților conlocuitoare. întruchipînd. prin calitățile și aptitudinile lor, trăsăturile proprii militantului social, omului de stat de tip nou, strîns legat de mase. însuflețit de fierbinte dragoste de patrie și caracterizat prin înaltă principialitate, devotat cu trup și suflet cauzei socialismului, gospodar priceput al treburilor obștești, exponent fidel al politicii partidului. A- ceasta întărește convingerea alegătorilor că perioada pentru care vor încredința viitorilor deputați mandatul de a-i reprezenta va fl rodnică, bogată în realizări; dînd votul lor candidaților Frontului Unității Socialiste, ei au datoria să Ie acorde totodată un sprijin activ, permanent, în întreaga lor activitate.Campania electorală trebuie să fie o perioadă de efervescență politică șl de muncă, de intensă mobilizare a tuturor forțelor sociale, de largă stimulare a inițiativei și energiei creatoare a maselor. In desfășurarea campaniei electorale este de datoria organizațiilor de partid, a tuturor organizațiilor de masă șl obștești să îmbine armonios munca polltico-organizatorlcă de pregătire a alegerilor cu mobilizarea maselor Ia îndeplinirea sarcinilor calitativ superioare ce le revin In dezvoltarea economiei naționale, în toate sectoarele construcției socialiste. Este de cea mal mare însemnătate ca elanul patriotic al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tineretului, să determine, încă In perioada premergătoare alegerilor, obținerea unor rezultata concrete In întrecerea pentru depășirea sarcinilor de plan pe anul 1969, anul hotă- rttor al cincinalului, precum șl pentru sporirea aportului științei la dezvoltarea economiei naționale. Toate eforturile organizațiilor de partid, sindicale, de U.T.C., ale consiliilor populare, se cer concentrate spre identificarea de noi rezerve ale producției. valorificarea superioară a resurselor țării, a marilor posibilități ale industriei și agriculturii socialiste. pentru realizarea unei pro-

aibă po- liber cu- sînt con-deplină ■mar-

ductil variate, cu înalt nivel tehnic șl calitativ, pentru îmbunătățirea a- provizionării populației cu produse industriale și agroalimentare.Desfășurîndu-se în ambianța proprie dezvoltării democrației socialiste, campania electorală creează condiții prielnice participării tot mal active a maselor la rezolvarea treburilor obștești. Dorința cetățenilor de a-și aduce contribuția la perfecționarea conducerii și organizării tuturor laturilor vieții social-economi- ce trebuie să-și găsească depline posibilități de realizare în caracterul de lucru propriu campaniilor noastre electorale, menite să prile- Juiască o vastă dezbatere publică a problemelor actuale ale politicii partidului, un larg dialog al partidului cu poporul asupra celor mai potrivite modalități de a asigura progresul neîntrerupt al societății. Adunările de propunere a candidaților, întîlnirile candidaților cu alegătorii, toate manifestările din cadrul campaniei electoralo creează cadrul adecvat pentru ca cetățenii să-și exprime opinia asupra problemelor fundamentale ale politicii partidului și statului, să reliefeze mijloacele prin care au fost obținute succesele cu care pe drept cuvînt ne mîndrim, să critice lipsurile, să facă propuneri privind căile de îmbunătățire a activității în orice domeniu de activitate. Este de datoria consiliilor Frontului Unității Socialiste, a tuturor organelor șl organizațiilor de partid să acorde cea mai mare a- tenție cuvîntului cetățenilor, luînd în considerație fiecare observație, fiecare propunere constructivă, pentru a fi studiate în vederea găsirii celor mai potrivite căi de soluționare în funcție de condițiile șl posibilitățile noastre.Frontul Unității Socialiste, candidați! săi, se prezintă în alegeri cu programul de politică externă elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. Alegerile, întreaga campanie electorală, vor da posibilitate cetățenilor să-și exprime adeziunea deplină față de politica fermă de apărare a păcii și de dezvoltare a colaborării internaționale, promovată de partidul și guvernul nostru. Deplina concordantă, unitatea dialectică dintre politica internă și externă a României socialiste reflectă înaltul spirit de responsabilitate cu care partidul și statul . își îndeplinesc atît datoria națională, cît și cea Internaționalistă. partidul șl guvernul pun în centrul politicii externe a României dezvoltarea prieteniei, colaborării șl alianței cu toate țările socialiste, de care ne leagă comunitatea orinduiril, țelul comun, ideologia marxist-leninistă. militează pentru continua întărire a unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Călăuzindu-se de interesele supreme ale păcii, România dezvoltă, în același timp, relațiile cu toate celelalte state, indiferent de orînduirea lor social-politică. pe temelia principiilor egalității în drepturi, respectului independenței șl suveranității naționale. neamestecului în treburile interne.Prin puternica efervescență politică și avîntul în muncă pe care le generează, pregătirea alegerilor va face fără îndoială ca anul 1969, cînd sărbătorim a 25-a aniversare a eliberării patriei și ne pregătim să în- tîmpinăm Congresul al X-lea al P.C.R., să se înscrie în constelația anilor socialismului ca un an de mari succese în toate domeniile construcției socialiste, înălțînd România tot mai sus pe culmile civilizației.

Campioanele de baschet ale Spaniei n-au pus probleme nici la Madrid și cu atît mai puțin aseară, la București, în sala Floreasca, baschetbalistelor de la Politehnica, partenere de întrecere în turul doi al „Cupei campionilor europeni". învingătoare în primul joo cu 70—45, bucureșten- cele au cîștigat și a-

seară destul de confortabil (scor : 72—43, la pauză 39—23), asigurîn- du-și calificarea în turul următor al competiției.Deși aveau o misiune ușoară (sau poate tocmai de aceea 1), campioanele noastre au început extrem de nesigure, mai bine-zis extrem de neatente, meciul de aseară. în mi-

Începutului ele fost egalate și conduse (cu

(Urmare din pag. I)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut umedă în sudul șl estul țării, unde cerul a fost mai mult acoperit. S-au semnalat ninsori locale în Cîmpia Dunării, Dobrogea, Moldova și sudul Transilvaniei. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Pe alocuri • în Bărăgan zăpada a fost viscolită. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 16 grade la Dej și minus 2 grade la Berzeasca.în București : vremea a fost «medă cu cerul acoperit. Temporar a nins slab. Vîntul a su-

flat în general slab. Temperatura maximă a fost de minus 5 grade.Timpul probabil pentru zilei» de 13, 14 și 15 I: vreme rece, mai ales în jumătatea de est a tării la începutul intervalului, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil mai mult noros. Vor cădea ninsori locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade, local mai co- borîte. iar maximele între minus 12 și minus 2 grade. Ceată și chiciură în vestul tării.în București: vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil ninsorii slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere mai ales tn prima parte a intervalului.

recupereazâBaschetbalistele spaniole (in alb)
sub propriul panou (Foto i Gh. Vlnțilă)

nutele au și chiar 11—10). A survenit apoi un „timp de odihnă" cerut de antrenorul Grl- gore Costescu, șl a- proape totul a intrat în normal. Spunem „a- proape totul", pentru că, de fapt, Politehnica n-a putut demonstra pînă la urmă calitățile individuale ale experimentatelor ei jucătoare, nici forța și precizia de joc, nici omogenitatea formației. Poate par nefirești a- ceste observații asupra jocului unei echipe care, în fond, a cîștigat detașat; nu trebuie însă să uităm că în meciul de aseară Politehnica n-a fost cîtuși de puțin împiedicată să desfășoare un joc pe măsura posibilităților, pe măsura pretențiilor ce le incumbă titlul.Prin victoria asupra campioanei Spaniei. Politehnica București, alături de încă cinci formații, s-a calificat în turneul semifinal al C.C.E. Este, firește, o performanță pentru care echipa și antrenorul el merită felicitări; pînă acum în nici o competiție europeană de club baschetul nostru feminin nu a ajuns atît de departe. Ne-ar plăcea însă să credem că baschetbalistele noastre nu se gîndesc cîtuși de puțin să-și considere misiunea încheiată aci...
I. D.

despre 
de la

acel 6-4
Copenhaga

IERI LA CLUJ

Surprize în campionatul masculin tie handbalCLUJ (prin telefon de la P. Rad- vani). — Meciurile programate ieri în cadrul campionatului categoriei A de handbal masculin, ce se dispută în Sala sporturilor din localitate, s-au desfășurat sub semnul unui vizibil echilibru între echipe, excepție făcînd doar Steaua. Chiar și dina- moviștii bucureșteni, cu un lot net superior (Moldovan, Lieu. Nica. Sa- mungi etc.), au trebuit să se întrebuințeze serios pentru a trece de colegii lor din Bacău. Scor : 13—12.Surpriza zilei au produs-o studenții gălățeni, care, cu un joc colectiv superior și cu portar în formă bună, au repurtat o meritată, dar mai ales prețioasă victorie pentru situația lor în clasament, în fața echipei Unlver-

sitatea București (17—14). N-a lipsit mult ca să consemnăm un alt rezultat mai puțin așteptat; în meciul cu Rafinăria Teleajen, tînăra formație din Lugoj a condus pînă în min. 47 (14—13), cedînd, ca și cu o ii înainte, de abia în final, cu 18—15. O partidă pasionantă pînă în ultimul minut au furnizat echipele Universitatea Cluj și Politehnica Timișoara. Fluierul final a consemnat un succes la limită al clujenilor (15—14), care au evoluat ceva mai bine decît vineri. Echipa campioană, Steaua, și-a a- dăugat palmaresului încă două puncte. obținute de astă dată în fața di- namoviștilor din Brașov (30—14).Competiția continuă astăzi dimineață în aceeași sală.

Este cunoscut amatorilor de box din țara noastră că vineri seara, în prima întîlnire internațională a anului, selecționata României a învins cu scorul de 6—4 echipa Danemarcei, în meciul disputat la Copenhaga. Ora tîrzie la care s-a încheiat reuniunea nu ne-a permis să publicăm decît rezultatul final al întîlnirii; astăzi dăm cîteva amănunte asupra unor partide.După cum transmit agențiile internaționale de presă, spectatorii danezi au așteptat cu legitim interes evoluția, în primul meci, a lui Ciucă, vicecampion european la Roma. Ciucă însă nu a boxat la valoarea sa, pierzînd înainte de limită în fața lui Jens Erik Groth. în minutul 2 al ultimei reprize Ciucă a recepționat un croșeu la figură și s-a dezechilibrat, fiind oprit de către arbitrul român Ion Boamfă să mai continue lupta. Apoi C. Gruescu (cocoș), N. Gîju (pană), V. Antoniu (ușoară), V. Zilberman (semimijlocie) și I. Covaci (mijlocie mică) au obținut victorii la puncte, acordate de oficiali în unanimitate. Dintre ei cea mal frumoasă impresie a lăsat-o I. Covaci, care l-a și trimis în rundul trei la podea pe Uth. La categoria mijlocie, Chivăr, avînd în -față un adversar neexperimentat (Nielsen), a obținut o facilă victorie prin k.o. în rundul al doilea. Deoarece danezii nu au avut adversar pentru Cuțov (semiușoară), în completarea meciurilor s-a mai disputat o întîlnire la categoria pană, unde A. Si- mion a pierdut la puncte în fața lui P. Christiansen (decizia a fost pronunțată cu 3—0). în ultimele două meciuri ale galei, semigreul Jansen l-a scos din luptă în rundul al treilea pe Cîmpeanu, rezerva lui Mo- nea, iar la categoria grea S. Nielsen a primit decizia cu 2—1 în întîlnirea cu I. Alexe.Este interesant de arătat că în- tr-una din cronicile sale, comentatorul agenției U.P.I. remarca printre altele : „România, una dintre cele mai puternice echipe din Europa, a cîștigat doar cu 6—4 în fața echipei Danemarcei". Firește, „scorul" favorabil într-un meci de box nu poate ascunde faptul că pugiliștii noștri au pierdut la patru categorii de greutate șl tocmai la unele unde nutrim speranțe la „europene". Din acest punct de vedere înfrîngerea înainte de limită a lui Constantin Ciucă, absența unei rezerve corespunzătoare pentru Ion Monea, stagnarea în creștere a „greului" Ion Alexe, ca și oscilațiile de la categoriile „cocoș" și „pană" sînt chestiuni care cer un spor de atenție din partea tehnicienilor în această perioadă importantă de pregătire pentru campionatele europene.
O. V.

Sîmbătă s-a încheiat la Sinaia • sesiune de comunicări medicale, care a i în la la de feratele prezentate și discuțiile purtate au evidențiat metode de cercetare și investigație noi, de îmbunătățire a activității de cercetare In domeniul anesteziei-reanimării, valorificării unor cunoștințe noi do- bîndite de către o serie de medici de specialitate din țara noastră.(Agerpres)

avut ca subiect realizări obținute domeniul anesteziei-reanimării copil de vîrstă pînă la un an șl bătrîni. Sesiunea a reunit medici ! specialitate din întreaga țară. Re

culturale
Grupul de artiști de la Teatrul de 

operetă din Budapesta, alcătuit din 
Zentai Anna, artistă emerită, Petres» 
Zsuzsa, Baksay Arpad și Sardi Ja
nos, care se află la Cluj, în cadrul 
schimburilor culturale dintre tara 
noastră și R. P. Ungară, a susținut 
un concert sîmbătă seara. pe scena 
Operei maghiare din Cluj. Progra
mul, prezentat de Varkonyi Antal, a 
cuprins fragmente din operetele lui 
Kalman, Lehar, Sțrauss, precum și 
cîntece populare maghiare. Publicul 
clujean a răsplătit cu «ii aplauze 
interpretarea artiștilor oaspeți.

★

O lucrare mai puțin cunoscută din 
dramaturgia lui Maxim Gorki a fost 
prezentată sîmbătă seara în premieră 
pe tară de colectivul Teatrului de 
stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad. 
Este vorba de piesa „Bătrînul", pusă 
în scenă de Tiberiu Perția, directo
rul teatrului, cu concursul lui Ale
xandru Olian, realizatorul scenogra
fiei.

*

Prima piesă prezentată in premieră in acest an de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" a fost „Photo Fi
nish" de Peter Ustinov, autor englez 
cunoscut publicului românesc ca interpret al unor filme care au rulat 
pe ecranele cinematografelor noas
tre. Cel 
comedie 
teste cu 
na sălii 
Sava Băleanu — 
seara. In cadrul 
de Ovidiu Bubulac au dat viață per
sonajelor piesei actorii Fory Eterii, 
Ileana Predejcu, George Carabin, 
Gheorghe Ghițulescu, Ion Caramitru, 
Nicolae Mavrodin, Dinu Dumitrescu, 
George Andreescu. Anca Verești, lea 
Matache. Cătălin Pintilie. Getta Mă- 
rutză.

dintîi spectacol cu această 
în care 
lirismul
Studio

umorul se împle- 
— montată pe sce- 
de regizorul Petre 
a avut loc sîmbătă 
scenografic semnat

(Agerpret)

în citeva rînduri© Finala probei de simplu masculin din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Indiei, care se desfășoară în prezent la New Delhi, se. va disputa între jucătorul român Ilie Năstase șl indianul Premjit Lall. în semifinale. Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—4, 6-4 pe Misra (India), tar Lall a cîștigat cu 9—11 (abandon) în fața americanului Tym. Proba de dublu mixt a revenit cu- i plului Ilie Năstase (România) — Ni- rupa Vasant (India), care în finală au dispus cu 6—4. 4—6, 9—7 de perechea română Iudft Dibar — Sever Dron.0 Peris s-a țională contînd pentru noua ediție a „Turneului celor cinci națiuni". Victoria
stadionul „Colombes" din Pa- desfășurat întîlnirea intern a- de rugbi Franța — Scoția.

a revenit rugbiștilor scoțieni cu scorul de 6—3 (3—0).
e La Londra a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul zonei europene a tradiționalei competiții de tenis pe echipe „Cupa Davis" — ediția 1969. Echipa României, care face parte din grupa B, va juca în primul meci cu învingătoarea întîl- nirii preliminare dintre reprezentativele Llbanulul 51 Republicii Arabe• Proba de 5 km feminin din car drul concursului internațional de schi fond de la Bohinj (Iugoslavia) a fost cîștigată de sportiva cehoslovacă Helena Sikolova. Pe locul secund s-a clasat «chioara româncă Maria Barabaș.

viața internațională

Plenara C. C. al
din CanadaOTTAWA 11 (Agerpres). — Ple

nara Comitetului Central al Partidului Comunist din Canada, care 
s-a desfășurat la Toronto, a examinat și a adoptat proiectul rezoluției politice ce urmează să fie prezentată Congresului al XX-Iea al partidului, convocat pentru 4 aprilie.Prezentînd proiectul rezoluției politice, secretarul general al P.C. din Canada, William Kashtan, a subliniat necesitatea unei aprecieri

p.

tlntlt fiind ca respectivele țări să sa mențină în veci în situația de producătoare de materii prime agricole și minerale.Teoria așa-zlsei „complementarități" a economiilor țărilor industriale și a celor producătoare de materii prime îșl propune să fundamenteze menținerea economiei naționale a acestor țări într-o stare de înapoiere. Conform acestei teorii, pa plan internațional țările s-ar „specializa" în producția industrială sau în producția de materii prime, după cum le-ar fi mal avantajos din punctul de vedere al prețului de cost ia care produc respectivele produse. Datorită unul preț de cost relativ mai scăzut în ce privește producția materiilor prime, țările slab dezvoltate s-ar fi specializat, deci, chipurile în acest domeniu. Or. cine cunoaște istoria colonialismului, știe că „specializarea" țărilor aflate sub dominația metropolelor imperialiste nu a fost rezultatul unei libere opțiuni a coloniilor. Ea a fost rezultatul unei politici deliberate a statelor dominante de a impune coloniilor extracția de minerale sau producția de mărfuri agroalimentare. îtmpiedicînd sistematic orice diversificare a economiei, frînînd prin toate mijloacele economice și extraeconomlce dezvoltarea unei industrii proprii sau a unei agriculturi multilaterale.Pe parcursul primului „Deceniu al dezvoltării" unele țări eliberate din sistemul colonial au făcut anu- miți pași pe drumul industrializării și al dezvoltării economice. Totuși, se poate constata că pe ansamblul țărilor neindustriale ale lumii capitaliste modificările în această privință sînt de-a dreptul defavorabile. Statisticile O.N.U. arată, de pildă, că în 1953, țărilor slab dezvoltate ale lumii occidentale le reveneau 11,2 la sută din totalul producției industriale ale acestei lumi. în 1967, după estimările făcute de aceiași statisticieni, partea țărilor slab dezvoltate a scăzut la numai 9,5 la sută din producția industrială mondială capitalistă.Mai mult, se constată o înrăutățire considerabilă a poziției țărilor slab dezvoltate în ce privește producția agricolă mondială. De unde cu 15 ani în urmă aceste țări produceau aproximativ 60 la agroalimentare ale lumii capitalist».

t «cum partea lor a scăzut la 42,S la sută. Așadar, țările cu o economie rămasă în urmă, fără a reuși — în ansamblul lor — să dobîndească succese palpabile pe calea industrializării, și-au văzut slăbit chiar rolul de furnizor de materii prime pe piața mondială.Consecința unei asemenea evoluții 
a fost o reducere sistematică a participării țărilor în curs de dezvoltare la comerțul mondial. Produsele exportate de țările în curs de dezvoltare, mal precis materiile prime agricole si minerale, suportă o concurență crescîndă din partea unor mărfuri similare — naturale' sau sintetice — produse șl exportate de

temeinice a actuale din „Observăm procese care indică posibilitatea creării unei coaliții naționale, democratice, antlmonopo- liste și antiimperialiste, în frunte cu clasa muncitoare șl partidul comunist", a spus William Kashtan. El a subliniat că „în Canada apar factori social-politici care contribuie la creșterea forțelor de stingă". în încheiere, vorbitorul a subliniat necesitatea activizării tuturor organizațiilor partidului în vederea asigurării unității de acțiune a clasei muncitoare.

principalelor tendințe viața politică a țării.

sută din mărfurile

cadrului pentru stimularea comerțului exterior și în primul rînd al exporturilor acestor țări. înlăturarea oricăror practici discriminatorii din acest comerț, a barierelor artificiale, de orice natură ar fi ele, constituie baza pe care se pot instaura relații echitabile între partenerii comerciali, relații reciproc avantajoase. A devenit evident că deformările economiilor naționale ale acestor țări, determinate de menținerea structurilor moștenite din perioada colonialismului, afectează grav independenta șl suveranitatea țărilor în curs de dezvoltare, constituie fundamentul inegalității pe plan internațional. Prin aceasta se aduc grave prejudicii perspectivelor de dezvoltare a eco-

Exist# o fatalitate
a decalajului?

țările occidentale industrializate. In plus, țările capitaliste dezvoltate a- plică produselor provenite din țările slab _ dezvoltate diverse taxe și opreliști vamale — inclusiv restricții cantitative — discriminatorii, ce frînează exporturile acestora, diminuează posibilitățile lor de a-și vinde produsele. Așa se explică faptul că țările în curs de dezvoltare au solicitat la toate reuniunile economice internaționale crearea unui climat normal în relațiile comerciale dintre state, înlăturarea barierelor artificiale care pun pe picior de partenerii comerciali.Tocmai această situație nat un grup numeros de contemporani să considere că în momentul de față cea mai urgentă problemă care trebuie rezolvată pentru a . impulsiona economia țărilor în curs de dezvoltare este asigurarea

Inegalitatea determi- economiști

nomiel țărilor neindustrializate, punîndu-le în situația nu numai de a constata că în momentul de fată ele nu-și pot elabora de sine stătător politica economică, dar că și pe viitor există pericolul ca dependența lor de țările imperialiste să se mențină și să se adîncească.Situația este agravată de faptul că si după obținerea independentei de stat în multe țări în curs de dezvoltare monopolurile internaționale și-au menținut pozițiile economice, dispunînd de însemnate concesii a- supra solului și subsolului respectivelor state. în plus, „ajutoarele" financiare acordate de țările occidentale dezvoltate reprezintă în majoritatea cazurilor mijloace suplimentare de presiune asupra țărilor în curs de dezvoltare. Condițiile înrobitoare în care sînt uneori acordate „ajutoarele" și creditele au determl-

nat opinia publică din țările in curs de dezvoltare să afirme că în momentul actual ceea ce este cu adevărat urgent este nu să se acorde ajutoare ci să se facă un comerț echitabil cu țările lor. în așa fel încît veniturile obținute de pe urma comerțului să poată fi folosite pentru industrializare și pentru dezvoltarea economică reală.Asistenta economică externă poate juca, în condițiile respectării stricte a principiilor egalității partenerilor. ale neamestecului în treburile interne, ale suveranității șl independenței, ale avantajului reciproc, un efect stimulator. Este însă evident că eforturile proprii de dezvoltare multilaterală a economiei naționale sînt principalul factor ce asigură lichidarea înapoierii economice generate de raporturile inechitabile dintre țări, raporturi ce exprimă legăturile unilateral avantajoase dintre țările dezvoltate capitaliste șl cele subdezvoltate.Rezultatele obținute în primii opt ani ai „Deceniului dezvoltării” sînt, pentru cele mai multe țări în curs de dezvoltare, de natură să provoace amărăciune. Pe acest fond, unii economiști șl oameni politici occidentali prezintă situația țărilor în curs de dezvoltare ca fiind de neremediat, iar viitorul lor ca lipsit de orice perspectivă. Experiența obținută de unele țări în curs de dezvoltare demonstrează că există posibilități reale pentru a transforma economia respectivelor state într-o economie dezvoltată, diversificată și multilaterală. Dar pentru aceasta este necesară exercitarea de către țările în curs de dezvoltare a unei reale suveranități în domeniul politic șl economic, elaborarea unei politici economice corespunzătoare intereselor lor naționale, statornicirea unor relații e- conomlce externe pe baza echității și a avantajului reciproc. Relațiile fundamentate astfel creează condițiile pentru dezvoltarea unei diviziuni mondiale a muncii avantajoase pentru toate țările, în cadrul căreia specializarea diferitelor economii naționale să nu reprezinte o orientare unilaterală a economiei, ci o participare activă la circuitul internațional de valori materiale și spirituale ale lumii contemporana.

R. A. YEMEN

Un serios eșec al

După cum transmite agenția France Presse, citind postul de radio Sanaa, mercenarii imamului El Badr, care au pătruns în ultima vreme pe teritoriul Republicii Arabe Yemen, au suferit săptămîna aceasta un serios eșec ; ultima poziție deținută de ei în regiunea de nord-est a Yemenului a fost ocupată de către forțele armate republicane, care au capturat o mare cantitate de arme șl muniții.Eșecul suferit de intervențloniști are loc într-un moment cînd tabăra regalistă trece prin adinei frămîntări și disensiuni, culminlnd cu demisia vlce-imamulul, prințul Mohamed Ben Hussein. în calitatea sa de comandant al armatei regaliste, Hussein nu numai că a condus ani în șir atacurile împotrivă R. A. Yemen, ci mai mult, beneficiind de poziția sa lorte, a a- caparat practic întreaga putere în rîndul adversarilor republicii. Con- vocînd la Saada, în Iunie 1968, o reuniune a liderilor regaliști, el a reușit să impună adoptarea unei rezoluții care a dus la lipsirea imamului El Badr de majoritatea prerogativelor. Funcțiile statului au fost transferate unui consiliu al imamului, prezidat de Hussein Însuși.Demisia lui Hussein este apreciată de observatorii politici ca o nouă slăbire a pozițiilor regaliste în general și ca o pierdere de teren pentru elementele extremiste care refuză să recunoască legitimitatea regimului republican.
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' BELFAST 11 (Agerpres). — Cabinetul nord-irlandez s-a întrunit vineri seară într-o ședință extraordinară, in vederea adoptării unor măsuri menite să facă față situației încordate rezultate de pe urma mișcării minorității catolice pentru drepturile civile și a tulburărilor provocate de elementele extremiste protestante.Cordoanele de polițiști masate Ia Intrarea in orașul nord-irlandez Newry au interzis sîmbătă seara celor aproape 4 0C9 de demonstranți catolici pentru drepturile civile accesul In acest oraș, pe ruta stabilită anterior de aceștia, care trebuia să treacă prin centrul protestant al orașului. In semn de protest față de hotărârea guvernului de a le interzice accesul pe anumite porțiuni de drum, manifestanții au hotărit ocuparea primăriei orașului și a birourilor Consiliului rural districtual.

NOI INCIDENTE 
ISRAELIANO - IOR
DANIEIAMMAN 11 (Agerpres). — în capitala iordaniană s-a anunțat că artileria israeliană a deschis focul sîmbătă în regiunea Sueidi, la sud de valea rîului Iordan. Aceeași regiune a fost bombardată de patru avioane israeliene. Forțele ior- daniene, ca și apărarea antiaeriană, au ripostat.

Diferendul indo-pakistanez

Pakistanul acceptă 
oferta de mediere
a Iranului

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israe- lian a anunțat că în cursul după- amiezii de sîmbătă forțele iorda- niene staționate în apropierea podului Abdallah au deschis foc de artilerie, la care partea israeliană a ripostat. Duelul de artilerie a durat mai bine de două ore. Alte surse din Tel Aviv, reluate de A.F.P., indică că în cursul incidentului a intervenit și aviația israeliană, care a bombardat pozițiile forțelor iordaniene pentru „a reduce Ia tăcere tirul bateriilor a- ceștora".Aceasta este cea de-a doua acțiune a aviației israeliene din a- ceastă zi, în cursul dimineții a- vioanele atacînd trupele iordaniene care „au deschis focul contra unei patrule israeliene la sud de lacul Tiberiada".

preț agravarea conflictului, exemplu : nu există reglementare in Orientul Mijlociu dacă puterile care au răspunderi în lume și îndeosebi în Mediterana continuă să refuze să-și asume responsabilitățile".„Le Monde" critică această hotărîre a guvernului francez, declarînd că ea „se inspiră deopotrivă din politica represaliilor pe temelia cărora nu s-a clădit vreodată ceva durabil".în străinătate, embargoul asupra livrărilor de arme franceze către Israel a avut un amplu ecou. Expri- mînd „satisfacție deplină" în legătură cu hotărîrea guvernului francez, ziarul egiptean „Al Ahram" scrie: „Franța este un model pentru restul lumii". în opinia ziarului tunisian „L’Action", hotărîrea franceză este „de o logică perfect carteziană și vine să demonstreze încă o dată ceea ce constituie logica și curajul în elaborarea unei politici fără echivoc".Comentatorul agenției TASS, Igor Orlov, este de părere că hotărîrea guvernului francez corespunde limpede politicii Franței în Orientul A- propiat. Dînd o interpretare diferită acestei acțiuni, ziarul britanic „Times" consideră că este vorba de „un șoc unilateral... care ar putea avea repercusiuni imprevizibile".în Israel, ministrul apărării, generalul Dayan, a precizat că „embargoul francez nu va produce nici o schimbare în politica israeliană". Potrivit afirmației directorului industriei de război israeliene, Ironi, „hotărîrea Franței nu a fost o surpriză", industria pe care o conduce „fiind pregătită pentru aceasta".

Cetățeni sud-vietnamezi au fost adunați într-un cîmp de concentrare im
provizat, tn provincia U Minh, fiind bănuiți de apartenență la F.N.E.

SAIGON 11 (Agerpres). — In noaptea de vineri spre sîmbătă, unități de artilerie ale detașamentelor F.N.E. au bombardat obiective strategice americane și saigoneze în nouă provincii sud-vietnameze.
cat atitudinea obstrucționistă a delegației saigoneze, care continuă să refuze să participe la convorbirile de la Paris, opunîndu-se sub diferite pretexte recunoașterii F.N.E.

FOTOGRAFII ALE

ALMA ATA 11 (Agerpres). — Fotografii ale stației automate interplanetare sovietice ,,Venus-6', lansată la 10 ianuarie, au lost obținute la observatorul Institutului de astrofizlcă din Kazahstan, cu ajutorul unul telescop dotat cu o instalație de televiziune.

,,Venus-6' a fost fotografiată din momentul apariției ei deasupra capitalei Kazahstanului, Alma Ata, la o distanță de aproximativ 100 000 km de pămînt, și pînă ce stația a dispărut la orizont. Observatorul este instalat în munții din apropierea capitalei kazahe, la o altitudine de 1 500 metri.

pentru prima aselenizare
a omului

RAWALPINDI 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Pakistanului a declarat sîmbătă că guvernul pakistanez acceptă oferta șahinșahu- lui Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. de a media în conflictul dintre India și Pakistan în problema Kaș- mirulul. Șahinșahul Iranului a făcut această propunere în cursul actualei vizite oficiale în India.
★Cu prilejul celei de-a treia aniversări a Declarației de la Tașkent, care a pus capăt războiului indo-palrista- nez din septembrie 1965, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a a- dresat președintelui Pakistanului, Ayub Khan. un mesaj în care se pronunță în favoarea creării unui organism mixt. însărcinat cu soluționarea prin mijloace pașnice a diferendelor existente între cele două state. în cadrul acestui organism, se arată în mesaj, ar putea fi discutate probleme ca reducerea reciprocă a cheltuielilor militare, intensificarea schimburilor comerciale și culturale, reluarea activității companiilor de a- viatle civilă ale celor două țări, simplificarea formalităților de viză etc.în document se subliniază că formarea unul astfel de organism ar crea condiții pentru acceptarea de către India a propunerii președintelui Ayub Khan privind încheierea unui pact de neagresiune între cele două țări.

CAIRO 11 (Agerpres). — Ministrul iordanian al apărării, Ahmed Toukan, aflat într-o vizită la Cairo, a examinat cu Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., probleme legate de evoluția ultimelor evenimente din Orientul Apropiat, anunță agenția Reuter.
MISIUNO LUI KK-
RJIME ÎN IMPAS

REACȚII DUPĂ EM
BARGOUL INSTI
TUIT DE FRANȚAPARIS 11 (Agerpres). — Hotărîrea guvernului francez de a impune un embargo tuturor livrărilor de armament către Israel este larg dezbătută în presa franceză și internațională, într-un articol publicat în ziarul „La Nation", ministrul de externe francez, Michel Debră, definește și precizează în următoarele cuvinte esența acestei hotărîri: „Decretînd suspendarea livrărilor de arme și punînd diplomația șa în serviciul unor proceduri destinate să orienteze Orientul Mijlociu spre o pace adevărată. Franța dă, în măsura mijloacelor sale, un avertisment șl un exemplu. Un avertisment: nu există în Orientul Mijlociu nici o reglementare fără toleranță și prima regulă a toleranței este astăzi de a evita cu orice

BEIRUT 11 (Agerpres). — încercările primului ministru desemnat Rashid Karame de a forma un guvern libanez de uniune națională au eșuat vineri seara, anunță cercurile politice din Beirut, citate de agenția France Presse. Karame nu a reușit să înlăture dificultățile provocate de pozițiile divergente ale Partidului national liberal în frunte cu fostul președinte al republicii, Camille Chamoun. si Partidului progresist socialist, condus de Kamal Joumblatt. In cursul nopții, Karame a continuat totuși consultările cu președintele statului. Charles Helou, în vederea constituirii unei echipe ministeriale parlamentare omogene.

Agenția Franco Presse arată că bombardamentele patrioților n-au vizat decît distrugerea instalațiilor militare. Cea mai importantă luptă s-a desfășurat în apropiere de Song Be, la aproximativ 120 km nord de capitala sud-vietnameză, între o unitate a F.N.E. și două companii americane sprijinite de avioane de bombardament și elicoptere. Operațiunile militare au durat cinci ore, inregistrindu-se morți și răniți de ambele părți. Totodată, s-au semnalat lupte de hăr- țuire în provinciile Tay Ninh, Binh Duong și Phuoc Long.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Statele Unite trebuie să continue convorbirile de la Paris cu sau fără delegația administrației de la Saigon, a declarat vineri în Senat Stewart Symington, membru al Comisiilor senatoriale pentru afaceri externe și pentru problemele forțelor armate. El a criti- \

Hotărlrea Suediei
de a recunoaște

R. D. Vietnam—primită 
cu răceală la Washington

în cadrul unși conferințe de presă, 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
confirmat nemulțumirea S.U.A. față 
de această hotărîre, pretinzînd că 
ea „nu va contribui la cauza păcii 
In Asia”. '

Reflectînd poziția unor cercuri po
litice din Washington, agenția U.P.I 
□rată că recunoașterea guvernului 
de la Hanoi de către Suedia va în
tări poziția Republicii Democrate 
Vietnam și a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud la 
convorbirile de pace de la Paris.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic a făcut cunoscut că zborul cabinei spațiale americane „Apollo-ll", avînd drept scop debarcarea a doi astronauți pe suprafața satelitului natural al Pămîntului, va avea loc între 15 și 22 iulie anul acesta. Este posibil, se anunță oficial, ca „Apollo-ll“ să fie lansat marți 15 iulie de la cel de-al 39-lea turn de la Cape Kennedy. După 99 de ore, modulul lunar, la bordul căruia se vor afla cosmonauții Neil Armstrong și Edwin Aldrin, se va detașa de cabina- mamă, „Apollo-ll", și va aluniza în regiunea ecuatorială din partea vizibilă a Lunii. „Marea Liniștii" are cele mai mari șanse să fie locul de aselenizare. Timp de 22 de ore, în care perioadă cei doi astro- nauți se vor afla pe suprafața Lunii, cel de-al treilea cosmonaut, Michael Collins, va gravita în jurul Lunii la altitudinea de 112 km la bordul cabinei-mamă „Apollo-ll".

în drum spre lună, „Apollo-ll“ va executa o primă întâlnire spațială. „Cabina-mamă“ se va detașa de modulul lunar și se va recupla cu el în timpul zborului. Un „tunel" va permite celor două vehicule să comunice și celor doi astronauți să treacă din cabina de comandă în vehiculul de aselenizare.Cuplate, vehiculul principal și modulul lunar se vor înscrie pe o orbită lunară la 76 .de ore după lansare, apoi Armstrong șl Aldrin îl vor părăsi pe Collins pentru a atinge suprafața Lunii. Cei doi as-

tronauțl vor selecționa eșantioane ale solului lunar, care vor fi aduse la laboratoarele de pe Pămînt pentru cercetare.
★începînd din 1957, cînd a fost lansat primul satelit sovietic „Sputnik-1“, în' spațiul cosmic au fost trimise 3 637 diverse aparate, se arată intr-un raport anual al Ministerului Apărării al S.U.A. Dintre acestea, continuă să se afle în spațiul cosmic 1 400, restul fie că au fost readuse pe Pămînt fie că au ars la întoarcerea în atmosferă.

Newyorkezii au făcut vineri o primire entu
ziastă cosmonauților Frank Borman, James Lo
vell și William Anders, care la bordul navei 
spațiale „Apollo—8" au efectuat primul zbor 
circumlunar al omului. Pe întregul traseu de 
la aeroport spre oraș, și îndeosebi pe marea 
arteră „Broadway", a fost o adevărată sărbă
toare. Rețelele de televiziune au transmis în 
direct călduroasa primire făcută cosmonauților 
care, însoțiți de guvernatorul Nelson Rocț,, ,?l- 
ler și primarul orașului, John Lindsay, lj-au 
îndreptat sub o ploaie de confete pînă la „City 
Hall" — localul primăriei. Aici, în sunetele 
Imnului național american, cosmonauților li s-a 
înmînat distincția „Medalia de aur a orașului". 
In cursul după-amiezii, ei au fost invitații se
cretarului general al O.N.U.. U Thant.

CCWVORB/R/
ALGERO-MAROCANE

CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a 
sosit ieri in Maroc în
tr-o vizită oficială de 
cinci zile. Anunțarea 
acestei vizite a fost 
primită aici, la Alger, 
cu deosebit interes.

în calendarul con
vorbirilor dintre cei 
doi șefi de state figu
rează, potrivit infor
mațiilor oficiale, o se
rie de probleme pri
vind relațiile dintre 
cele două țări și situația internațională ac
tuală. Pe plan bila
teral, se pune proble
ma continuării efor
turilor „pentru reali
zarea marelui Magh
reb, ceea ce răspunde 
asiprațiilor comune" 
— după cum scrie 
cotidianul algerlan „El 
Moudjahid", care a- 
daugă: „Nici un mo
ment nu ne-am îndoit 
de posibilitatea și necesitatea realizării a- cestei uniuni politico- 
economice, în care 
dușmanii unității ara
be nu vedeau altceva 
decît o vastă piață 
furnizoare de materii 
prime, deschisă capita
lurilor străine".

Problemele situației din Orientul Apropiat, 
unde in ultima vreme

barometrul a înregis
trat o creștere a în
cordării, vor ocupa un loc primordial in 
cadrul discuțiilor. Nu 
mai puțină importanță 
se va acorda schimbu
lui de opinii asupra căi
lor și metodelor întă
ririi Organizației Uni
tății Africane, sporirii 
eficienței acesteia, a 
contribuției pe care 
este chemată să și-o a- 
ducă la rezolvarea 
problemelor care fră- 
mîntă continentul. 
Cele două țări sînt 
preocupate, de ase
menea, de o serie de 
probleme legate de 
întărirea ți sprijinirea 
mișcărilor de eliberare 
din teritoriile africane 
aflate sub dominație 
colonială, de lupta îm
potriva regimurilor ra
siste din Africa aus
trală și împotriva penetrației neocolonia- 
liste.

Fără îndoială însă, 
semnificația acestei vi
zite se conturează cel 
mai bine în contextul 
relațiilor dintre cele 
două țări. „Ne pu
nem mari speranțe — 
a declarat președintele 
Boumediene înaintea 
vizitei — în întărirea 
relațiilor de cooperare

dintre cele două țări 
ale noastre". Observa
torii notează faptul că 
în ultimii ani, rapor
turile dintre Algeria și Maroc au cunoscut o 
linie ascendentă, efor
turile lor fiind canali
zate spre înlăturarea 
divergențelor care au 
grevat relațiile bilate
rale. O suită de acor

duri economice si co
merciale încheiate re
cent au venit să întă
rească această evolu
ție. Intre Sonarem (So
cietatea algeriană de 
cercetări și exploatări 
miniere) și o societate 
similară marocană a 
fost semnat un acord 
care prevede valorifi
carea zăcămintelor e- 
xistente zpe teritoriul 
marocan, și a minereu
rilor de plumb și zinc, 
de la mina algeriană 
„El-Abed". Conform a- 
cordului, anual peste 
300 000 de tone de mi
nereu de zinc ți plumb, 
de la mina algeriană 
amintită, situată tn a- 
propiere de frontiera 
algero-marocană, vor 
fi prelucrate tn insta
lațiile specializate din 
Marocul oriental. A- 
cestui acord i se adau
gă altele privind 
schimburile comerciale 
dintre cele două țări.

SCHIMBURILE COMERCIALE 
ALE S.U.A. CU ȚĂRILE 

SOCIALISTE AU CRESCUT
0 declarație a sscreSanilui de stat Dean RuskWASHINGTON 11 (Agerpres). — între lunile ianuarie și noiembrie 1968, a arătat vineri în Congres secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, totalul exporturilor americane spre țările socialiste s-a ridicat la 190,1 milioane dolari, față de 180,9 milioane dolari în 1967, iar cel al importurilor s-a cifrat la 184,6 milioane dolari, față de 164 milioane în anul precedent.

Cei mai importanți parteneri merciali ai S.U.A. din această au fost Polonia, care a importat furi în valoare de 68 milioane dolari și a exportat produse de 88 milioane dolari, U.R.S.S. (51 milioane importuri și 54 milioane exporturi) și R. D. Germană care a importat mărfuri în valoare de 25,3 milioane dolari.

co- zonă măr-

[agențiile de presă transmit
row ____ __________Tta TI--.—__ a.____ ] ■» » u , u.AI doilea concert al Fi

larmonicii „George Enes- aflată în turneu în R. F. a Germaniei, a avut loc în sala de concerte din Aachen. Publicul, care a umplut sala pînă la refuz, a răsplătit cu a- plauze îndelungate pe artiștii români.

Personalul marii agenții 
de presă din S.U.A., „Asso
ciated Press",se afla de mul' te zile în grevă. Acțiunea, la care participă 1 300 de redactori, fotoreporteri și alți funcționari ai agenției, a fost declanșată în sprijinul cererilor de mărire a salariilor.

„In țara naiului". Realizatorul Jean Thevenot și etnograful Marcel Cellier, unii din cei mai buni folcloriști francezi, care au făcut timp de zece ani înregistrări în România, au prezentat sîmbătă dimineața, în cadrul emisiunii „France Musique" a O.R.T.F., prima dintr-o serie de 13 emisiuni săptămînale consacrate muzicii populare românești, sub titlul general „în țara naiului".

Walker dorește să pună întrebări tn mod individual candidaților jurați în legătură cu părerea lor privind vinovăția sau nevinovăția lui Sirhan. Se precizează că această procedură a chestionării secrete a juraților este fără precedent.

Incidente
la granița 

dintre Panama
și Costa Rica

Garda națională panameză 
în stare de alarmă

CONFERINȚA 
COMMONWEALTH
ULUILONDRA 11 (Agerpres). — Participant la lucrările celei de-a 17-a Conferințe a Commonwealthu- lui au luat in dezbatere sîmbătă primul proiect de comunicat final privind situația politică internațională și Rhodeșia, două din punctele discutate pînă în prezent în cadrul actualei reuniuni. ,Potrivit cercurilor conferinței, este probabil că în comunicat va fi consemnat diferendul care o- pune majoritatea țărilor afro- asiatice minorității grupate in jurul Marii Britanii, în ce privește politica față de Rhodesia. Aceasta deoarece va fi inevitabilă expunerea a două principale puncte de vedere : cel al premierului Harold Wilson, care este in favoarea unor noi negocieri cu regimul minoritar rasist de la Salisbury cu condiția ca Ian Smith să adopte o poziție mai maleabilă, și cel al președintelui Tanzaniei, Julius Nyerere, care insistă asupra principiului „nerecunoașterii independenței fără accesul majorității africane la putere" și asupra înăspririi sancțiunilor economice împotriva Rhode- siei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scinteil". Tel. 17 «0 10, 17 60 20.

Un elicopter 
aparținînd unei 
stații de radio 
din New York 
s-a prăbușit vi
neri seara de
asupra unui i- 
mobil cu 3 eta
je. Pilotul a 
fost ucis, iar 
combustibilul e- 
licopterului a 
provocat incen
dierea a două 
blocuri de lo
cuințe. Pompie
rii au reușit să 
evacueze pe lo
catarii celor 
două blocuri, 
dar operațiunile 
de stingere a 
Incendiilor au 
durat mai mult 
de o oră.

Potrivit deltelor Băncii de 
Stcrt a R. S. Cehoslovace,în perioada de la 2 august 1968 pînă la 31 decembrie 1968, în Fondul republicii au fost depuse în total 266 659 663 coroane. în aceeași perioadă, un număr de 10 096 cetățeni au depus 79 983 grame aur.

Ho Și Min, președintele C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a primit dâlegația Partidului Comunist din Danemarca, în frunte cu Knud Jespersen, președintele partidului, care se află într-o vizită în R. D. Vietnam. (V.N.A.).
Forțele patriotice iaoțîene au doborît în cursul lunii decembrie 14 aparate de zbor de diverse tipuri a- parținînd forțelor americane, anunță agenția de presă Khaosan Pathet Lao. în aceeași perioadă, patrioții laoțieni au scos din luptă zeci de militari inamici și au capturat o mare cantitate de armament si muniție.
Cererea de refudecare a 

procesului lui Alexandras 
Panagoulîs, condamnat la moarte în urmă cu două luni, pentru încercarea de asasinare a premierului grec Ghiorghios Papadopoulos, a fost respinsă de curtea supremă din Atena. Potrivit observatorilor politici din capitala Greciei, citați de agenția U.P.I., această hotărîre nu înseamnă însă că Panagoulis va fi executat

Un protocol comercial po- 
lono-albanez pe anul 1969 a fost semnat la Tirana. In baza acestui document, se prevede extinderea schimbului bilateral de mărfuri în comparație cu anul anterior.

0 personalitate a vieții 
politice congoleze, Nsa!o-fost colaborator apropiat al Iui Sumialot, a fost executat la cîteva ore de la arestarea sa, anunță autoritățile din Kinshasa. Condamnat la moarte ca rebel de un tribunal militar, Ngalo a trăit din 1965 în savana africană, departe de orice așezare, fiind îndelung căutat de patrule armate.

Procesul Iui Sirhan B. Sir
han. A-vocații apărării lui Sirhan B. Sirhan, asasinul senatorului Robert Kennedy, au anunțat că va avea loc un interogatoriu cu ușile închise a eventualilor jurați. Judecătorul Herbert

La Florența s-a deschis un simpozion internațional al specialiștilor în chirurgia transplantării cardiace. Ei vor dezbate căile de perfecționare a tehnicii transplantării și posibilitățile combaterii fenomenului de respingere a grefei, în majoritatea cazurilor principala cauză a morții pacienților operați. Personalitatea cea mai marcantă la acest simpozion este chirurgul sud-african Christian Barnard.
Mama presupusului asa

sin al președintelui John 
Kennedy, Marguerite Oswald, a cerut unui tribunal federal din Fort Worth (Texas) o despăgubire de 5 milioane de dolari. Petiționara cere a- ceastă despăgubire pentru „calomnierea" memoriei lui Lee Harvey Oswald și a sa, acuzînd mai multe personalități de declarații false și rău intenționate cu privire la rolul ei și al fiului său în drama de la Dallas.

CIUDAD DE PANAMA 11 (Agerpres). — Garda națională panameză a fost pusă vineri în stare de alarmă și unități militare au ocupat poziții- cheie la Ciudad de Panama, ca urmare a știrilor privind o ciocnire armată între trupele panameze și un detașament înarmat al susținătorilor fostului președinte Amulfo Arias, Ia granița dintre Panama și Costa Rica. După cum relatează agenția Reuter, doi militari panamezi au fost uciși și mai mulți alții au fost răniți, în cursul acestei ciocniri. Autoritățile au anun- țat că doi partizani au fost capturațLSurse informate din San Jose (Costa Rica) au confirmat că la granița dintre cele două țări s-au produs ciocniri armate între sprijinitorii fostului președinte Arias și unități ale gărzii naționale panameze.
★Guvernul panamez a fost completat vineri Ia numai 24 de ore după demisia celor cinci miniștri. A fost creat cu acest prilej ministerul muncii. Cei șase noi miniștri au depus in aceeași zi jurămîntul.

AGENDA ECONOMICA

M din Elve-Din cauza gerului puternic, această cascadă —(ia centrală a fost transformată într-o monumentală orgă de gheață

• Asociația comercială Japonia — R.D. Vietnam a făcut cunoscut că va trimite la Hanoi o delegație cu misiunea de a explora posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale dintre cele două țări, relatează agenția Associated Press.• O nouă criză monetară interoccidentală se va declanșa aproximativ în perioada mai— Iunie 1969, dacă Oficiul federal de, rezerve nu pune capăt scurgerii de rezerve monetare americane în străinătate, a declarat John Bunting, președintele lui „First Pennsylvania Bank and Trust Co.“. Reuniunea guvernatorilor băncilor centrale ale principalelor puteri financiare oc- 'cidentale care are loc în aceste zile la Basel iși propune tocmai să discute problema preîntâmpinării unor noi zguduiri financiare.
0 Cotidianul „Financial Times” informează că Uniunea Sovietică a comandat firmei britanice „International Computers" echipament electronic în valoare de 2 500 000 lire sterline. Echipamentul constă în trei calculatoare electronice de tipul „System-4“.• Reuniunea Comitetului experților arabi în domeniul petrolului care are loc la Cairo a adoptat un proiect care recomandă crearea unei organizații petroliere arabe sub auspiciile Ligii Arabe și construirea în comun de rafinării petroliere de către țările membre.
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