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Rod al politicii de industrializare socialistă,

A

7

construcția de mașini a devenit un

HVOT PUTERNIC AL MODERNIZĂRII
ECONOMIEI NAȚIONALE

Rolul determinant al industriei 
construcțiilor de mașini în asigura
rea dinamismului industrial și mo
dernizarea continuă a întregii eco
nomii naționale, precum și necesita
tea dezvoltării puternice a acestei 
ramuri au fost subliniate atît în Di
rectivele Congresului al IX-iea al 
P.C.R., cît și în numeroase documente 
de partid din ultimii ani. Reafirmind 
din nou politica partidului în dome
niul construcției de mașini, în cuvin- 
tarea rostită la plenara C.C. al P C.R. 
din 16—17 decembrie 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Este 
necesar să luăm măsuri pentru a nr- 
geA(* dezvoltarea construcțiilor de 
nîiini, pentru a însuși și a produce 
în tară cea mai mare parte din apa
ratura și utilajele de înaltă tehnici
tate — aceasta este singura eale de 
creștere a eficientei acestui impor
tant sector economic".

Este de remarcat că, datorită aten
ției deosebite acordate de conducerea 
de partid și de stat dezvoltării indus
triei construcțiilor de mașini. în ca
drul politicii de industrializare sus
ținută a țării, precum' și eforturiloi 
depuse de muncitorii, inginerii si teh
nicienii din această ramură, bilanțul 
primilor trei ani care s-au scurs din 
actualul cincinal este rodnic, consem- 
nînd îndeplinirea cu succes a sarcinii 
de mare răspundere trasată de Con- 
grey 1 al IX-lea al partidului de a 
asiea,». din producția internă, a- 
pr'oximativ două treimi din necesa
rul de mașini și utilaje pentru dota
rea economiei naționale. Ritmul >»e- 
dlu mutual de creștere a • -producției- 
înregistrat în perioada 1966—1968, 5 
fost de 16,1 la sută, față de 13,1 h 
sută prevăzut în planul cincinal, spo
rul do producție obținut pe seama 
creșterii productivității muncii fiind 
de 75 la sută. Beneficiile peste plan 
au însumat. în acești trei ani. peste 
825 milioane de lei. Sirii realizări 
care confirmă realismul oWectivelm 
trasate de Congresul al IX-lea a’ 
partidului si de programele snecialr 
elaborate ulterior pentru dezvoltare^ 
acestei ramuri vitale a economie' 
naționale.

Cu deosebire se cuvin relevate re
zultatele din anul 1968. Planul la pro
ducția globală industrială, pe ansam
blul ministerului nostru, ă fost în
deplinit în proporție de 106.7 la sută, 
producția realizată fiind cu 16,3 la 
sută ,mai mare decît cea obținută 
în anul 1967 ; surplusul de producție 
depășește cu aproximativ 3 miliarde 
de lei nivelul prevăzut în planul cin
cinal pentru anul 1968. Accentul pus 
pe dezvoltarea prioritară a sectoare-

Ing. Mihai MARINESCU
istrul industriei construcțiilor de mașini

cu un tip nou de centrală telefonică 
automată. In aceste realizări se regă
sește și aportul institutelor de cer
cetare și proiectare, ale ministerului 
nostru. în perioada 1966—1968 fiind 
înființate 11 institute si centre noi.

DINAMICA PRODUCȚIEI 
GLOBALE IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI Șl PRELUCRĂRII

1965196619671900
lor a căror rămînere în urmă a fost 
subliniată de Congresul al IX-lea 
al partidului a permis ca producția 
industriei electrotehnice să crească 
eu peste 25 la sută, iar cea a mașini- 
lor-unelte cu 23 la sută ; creșteri în
semnate s-au obținut, de asemenea, 
în sectoarele electronic și telecomu
nicații. Desfășurarea susținută a ac
țiunilor de organizare rațională » 
producției și a muncii, de rentabili
zare a întreprinderilor și produselor, 
de creștere a eficienței economice.

a avut consecințe po
zitive asupra nivelului 
productivității muncii
— indicator ce a fost 
depășit cu 1 la sută
— și a dus la realiza
rea de însemnate be
neficii peste plan. Se 
poate aprecia că în 
condiții mai bune de
cît în anii trecuți s-a 
desfășurat, activitatea 
și în domeniul inves
tițiilor. asigurindu-se 
îndeplinirea planului 
anual de investiții si 
de dare în funcțiune a 
capacităților de pro
ducție planificate.

Anul 1968 a cunos
cut importante ,.pre- 

. miere" industriale, 
care evidențiază pro
cesul continuu de dl- 
verșififlșre a nrodrie- 
tieu de ridicare a ni
velului tehnic al ma
șinilor șî utilajelor fa
bricate. în acest, sens, 
menționăm noul tin 
de ; tractor U-400. in
stalația de foraj F-269.

sfrunniî 
f’ij țjrn-

■'T?i‘n no‘
hq n {T q rȚq rn q a țf>f q vi g 

înniyi mnro1<?Âq-
'•••nmnî fif» Țonnvyifțfț-

tetre realizările 
vnlorosșe se remar- 

. ce, de asemenea, 
fabricarea $>ris»ului autoturism ro
mânesc ,JPad« 1 100“ și a pieselor 
grele de performantă pentru hidro- 
ăgregatele d* 1a Porțile de Pier, care 
prin gabaritul și complexitatea lor 
se situează la nivelul celor mai a- 
vansate lucrări similare de speciali
tate. Industria electrotehnică a livrat 
primele serii de mașini de calculat 
de birou, noi aparataje de înaltă și 
joasă tensiune, elemente electronice 
de automatizare și altele, iar siste
mul de telecomunicații a fost echipai

Diversificarea producției, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor se reflectă și în schim
bările survenite în structura exportu
lui.Ponderea mașinilor și utilajelor 
livrate pe piețele externe a repre
zentat anul trecut 23 la sută din vo
lumul total al exporturilor tării noas
tre. valoarea lor fiind cu 19 la sută 
mai mare decît în 1967. România se 
afirmă tot mai mult ea exportatoare 
de utilaj petrolier, echipament fero
viar. mașipi-unelte. tractoare, mașini 
agricole, autocamioane. instalații 
complexe pentru industria chimică 
și rafinării, motoare și transforma
toare electrice, rulmenți si altele.

Anul 1969. care va. marca 'event*, 
mente importante pentru viața ' so
cială și politică a țării ’noastre) are 
un rol hotărîtor în realizarea obiec-, 
tivelor. actualului cincinal și în pre
gătirea bazei materiale pentru trece
rea la viitorul plan de cinci ani, . 
Sarcinile ce revin indîish'iei con
strucțiilor de mașini în anul 1969 
depășesc, în majoritatea lor. preve
derile înscrise în planul . cincinal. 
Astfel, producția planificată este eu 
14.7 la șută mai mare, decît cea rea
lizată în 1968 și eu 1.6 miliarde lei 
peste nivelul preconizat în planul 
cincinal. Ritmul mediu' anual de 
cresteî'e m bî-od’ictf3:>’g1boa’le în -pe-- 
riorda 1966—1989 va fi de 15.7 la 
sută, comparativ cu 14,6 la sută cît 
:> fost prevăzut pentru această etapă 
în planul cincinal. Creșterea produc
ției se va baza pe utilizarea îritr-o 
măsură sporită a rezervelor interne 
existente în întreprinderi, pe folosi
rea mai bună a capacităților de Pro
ducție si a forței de muncă, ne atra
gerea în circuitul economie a stocu
rilor supra normative a utt’aMor 
inactive. Prin gospodărirea . judici
oasă a mijloacelor materiale se va 
obține un surplus. de beneficii de 
1.6 miliarde de lei peste volumul 
stabilit în plănui cincinal pentru 
1989.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
deosebit de importante și, în același 
timp, pentru a. se putea asigura în 
cincinalul viitor producerea în tară a 
utilajelor intr-o măsură mult mai 
mare, industria construcțiilor de ma
șini beneficiază în 1969 de fonduri

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Cu mai bine de două luni in 
urmă, se întruniseră intr-unui din 
cluburile clujene vreo 300 de oa
meni. Erau acolo reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Interior, ai 
sindicatelor din comerț, peste o 
sută cie directori de trusturi, în
treprinderi și complexe de alimen
tație publică, șefi de restaurante, 
contabili șei'i. Intr-un cuvînt. elita 
alimentației publice ! Ce scop avea 
adunarea ? Să deschidă un schimb 
de experiență. Tema 7 Forurile de 
resort din M.C.I. (șl sindicatele din 
comerț) au considerat util să re
aducă în actualitate mult discuta
ta. controversata, dar mai ales, tă

ZIARUL DE AZI:

® in slujba înflo
ririi localităților 
patriei Omul 
față în față 
cu el însuși... 
S Practica in
dustrială marele 
beneficiar al 
conlucrării 
dintre chimia și 

fizica

răgănata problemă a diversificării 
rețelei unităților de desfacere pre
cum și a îmbogățirii sortimentelor 
de preparate culinare din alimen
tația publică. De ce a fost ales 
tocmai Clujul pentru desfășurarea 
amintitului act comercial ? S-a con
siderat că la Cluj. în direcția di
versificării, s-a acumulat experien
ță mai multă, acțiunea a înregistrat 
un ritm mai rapid si este mai bine 
organizată decît în alte localități.

Să precizăm din capul locului un 
lucru : ce se urmărește în fond prin 
diversificarea alimentației publice ? 
Practica a demonstrat în atîtea rîn- 
duri că un „restaurant general'*, a- 
nonim din toate punctele de vede
re. duce lipsă de clientelă. în con
secință realizează beneficii mici. 
Deci, în esență, diversificare în
seamnă crearea unor foarte variate 
forme de comerț alimentar — bir
turi, bodegi, baruri, cafenele, simi
gerii. patiserii, berării, restaurante- 
pensiune ș.a.m.d. — localuri capa
bile să răspundă cît mai complet 
diverselor categorii de preferințe, si 
în același timp să rentabilizeze la 
maximum alimentația publică.

Deci, din punct de vedere teo
retic, ideea diversificării e bună. 
Intențiile forurilor comerciale de a 
organiza pe această temă schimburi 
de experiență, consfătuiri, sînt și 
ele bune. Dar întrebarea este : 
practic se diversifică sau nu ali
mentația publică ? In unele orașe 
da, în altele acțiunea trenează.

Dar să revenim la Cluj. Ne aș
teptam ca reprezentanții M.C.I. să 
profite de prilejul schimbului de 
experiență și să arate foarte clar 
și precis avantajele diversificării, în 
așa fel, îneît directorii, întorși la 
unitățile de care răspund, să știe ce

Gheorghe GRAURE
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LA 2 MARTIE, ALEGERI DE DEPUTAȚI PENTRU

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ Șl CONSILIILE POPULARE

însuflețire, continuă in întreaga
tară propunerile de candidați
ai Frontului Unității Socialiste7

o întruchipează Frontul Unității Socialiste. 
Ca o grăitoare expresie a dragostei și atașamen
tului nețărmurit față de Partidul Comunist Român, 
miile de muncitori, țărani, intelectuali — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — pre
cum și militari ai armatei noastre, întruniți în 
adunări, au continuat să propună cu deosebit entu
ziasm — drept candidați pentru forul suprem al 
tării — membri ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și al(i conducători de partid și de stat. Au mai 
fost propuse, totodată, candidaturile a numeroși ex
ponent! de frunte ai muncitorimii, țărănimii coopera
tiste, intelectualității, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, cadre de conducere din 
economie. Printre candidați se află numeroși oameni 
ai muncii apartinînd naționalităților conlocuitoare. 

Sute de întruniri din zilele de luni și marți an 
fost consacrate propunerii de candidaturi pentru 
alegerile în organele locale ale puterii de stat. Re- 
licfînd calitățile moral-politice ale candidatflor — 
sirguincioși gospodari ai treburilor obștești, mili
tant! înflăcărați pentru ridicarea și înfrumusețarea 
județelor și localităților — numeroși oameni ai mun
cii au subliniat însemnătatea deosebită a acestei in
vestituri în condițiile rolului crescind al consiliilor 
populare în ansamblul vieții politice, sociale, econo
mice a societății noastre.

Exprimindii-și sprijinul neclintit față de însufle- 
țitoarele țeluri înscrise pe steagul partidului, parti
cipantă la întruniri își afirmă hotărîrea de a marca 
perioada campaniei electorale prin noi și prețioase 
succese în măreața operă de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

Publicăm în pagina a IlI-a aspecte rîe la întruni
rile electorale desfășurate in cursul zilei de ieri.

In cursul zilei de ieri au continuat pe întreg cu
prinsul țării — în atmosfera plină de însuflețire 
specifică momentelor de mare efervescență a spiri
tului cetățenesc — adunări ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate pentru propunerea de candidați ai 
Frontului Unității Socialiste în vederea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națională, precum șl 
în consiliile populare ale județelor, municipiilor, o- 
rașelor, comunelor.

Candidații Frontului Unității Socialiste se pre
zintă în alegeri pe o unică platformă de acțiune — 
vastul program de politică Internă și internațională 
elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului, program verificat de viață 
și a cărui înfăptuire a fost jalonată de strălucitele 
izbînzi obținute, în ultimii ani, de poporul nostru 
constructor al socialismului.

Pretutindeni, adunările de propunere a candida
turilor au prilejuit elocvente manifestări ale încre
derii nețărmurite a cetățenilor patriei noastre fată 
de politica Partidului Comunist Român de dezvol
tare neîntreruptă a bazei economice a socialismului, 
de perfecționare a relațiilor de producție socialiste, 
de îmbunătățire continuă a nivelului de trai al po
porului, de aprofundare și lărgire a democratismu
lui caracteristic orînduirii noastre. Pe aceste coordo
nate definitorii ale politicii nartidulvî și statului, 
coordonate stabilite cu înțeleaptă clarviziune de 
Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a par
tidului, țara noastră a urcat în ultimii patru ani 
trepte importante în impetuoasa ei ascensiune spre 
culmile propășirii șî civilizației. Fiecare adunare 
pentru propunerea de candidaturi reprezintă o su
gestivă materializare a ace'ei unităti de rranit a 
întregului popor în jurul partidului pe care

BOTOȘANI: un județ 
pus pe treabă temeinică

Liniștite, respiră, sub 
zăpezi, pădurile nordu
lui Moldovei. Cred că 
nimeni nu poate vorbi mai 
frumos despre aceste ținu
turi decît ele însele, ma
ture în toate anotimpurile. ! 
Prin asta înțeleg o vitali
tate in veșnic echilibru. 
Colinele noastre - repetă 
limit și lucruri, "pîrîuri si 
plini cu un simt neclintit 
al calmului și adîncimii 
cum numai încolțirea și 
creația au nevoie. Trăind 
aici încerci senzația de îm
plinire. Să,-ti fie casa și 
pădurea libere, drumul tău 
să-ti învețe pașii, să-ți fie 
pîinea bună și mîîaile har
nice. să-ți auzi tivind. co
pilul care se naște în pace, 
să-ți fie cerul, senin și să 
știi că străbunul doarme 
liniștit auzindu-ți umbletul 
și mîwtile lucrînd în bucu
ria libertății, iar la sărbă
toare să-fi mîngîi obrazul 
cu steagul țării, steag care 
înseamnă mîngîierea păcii 
libere — iată marile și a- 
dincile noastre averi sufle
tești. pentru care brațul și 
timplă nu contenesc să 
muncească. Cu prilejul vi
zitei conducătorilor de 
partid și de stat în județul

Botoșani., din octombrie, 
anul trecut. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea :. 
„Ne bucură faptul că oa
menii muncii din întreprin
derile șl unitățile agricole 
din județul Botoșani își 
aduc contribuția fictivă la 
desăvîrșiren construcției 

-socialiste--în- Rotriihitu^•-Și- 
tot secretarul general al 
partidului sublinia. încă la 
acea dată, că „realitatea ne

dincolo de umeri, lărgesc 
pîrîuri băute de mari ci
rezi și sădesc prin orașe și 
prin sate cetăți de lumină 
cum sădesc la porți fîntîni 
și trandafiri. Aici, sfecla 
viscolește continuu zahăr, 
iar vinul bodogănește în 
poloboace, stejarii și. piatra, 

■și T>âmîntnl'stf-prefac în-re- 
melii șl case, iar fabricile 
și uzinele cîștigă eu fiecare 
zi înălțimile cerului. hi

Reportaj de Ion CRÎNGULEANU

dă temei să afirmăm că 
programul oină în 1970 va 
fi nu numai realizat, dar 
chiar și depășit, că poporul 
român, stăpîn pe destinele 
sale, sub conducerea, parti
dului, va. merge cu nași tot 
mai mari înainte pe calea 
bunăstării, și fericirii. fă- 
cînd ca socialismul să de
vină un bun al fiecărui ce
tățean'1. Auzind aceste cu
vinte. oamenii pămîntului 
de acolo își cunoșteau bine 
uneltele și palmele; sub 
zodia, socialismului ei ridi
că ne șesuri grlne pînă

toate e mereu prezent tim
pul tlnăr al socialismului, 
timp uman trecut prin u- 
nealtă și palmă, timp de
venit conștiință de. sine a 
omului. Cuvintele celui 
care le scrie se vor încăl
zite și de. piosul sobru dar 
profund al cifrelor ! In co
muna Ripiceni. peste 500 de 
hectare irigate viializedză 
lanurile spre împlinirea ro
dului de cîte .7 500 kg po
rumb. .75 000 kg sfeclă, 
54 000 kg fîn-masă verde și 
toate la cite un hectar. Iar 
vacile bine furajate își în

Creație a anilor socialismului, indusfria județului Botoșani nu
măra astăzi întreprinderi puternice, ca uzinele textile „Moldova**- 
Botoșani, fabrica de zahăr „Șiretul" de Io Bucecea, fabricile de 
confecții din Botoșani și Dorohoi, Făcînd parte din „familia** ma
rilor întreprinderi textile din țară, uzinele „Moldova" ou cunoscut 
în ultimii ani un puternic proces de dezvoltare. Concomitent cu

lărgirea substanțială a capacităților de producție la filatură și 
țesătorie, aici s-a construit una dintre cele mai moderne secții 
de finisaj din industria noastră textila. La noile capacități de pro
ducție s-au atins parametrii proiectați și se realizează produse 
de calitate tot mai bună. în fotografie : imagine din una din sec
țiile uzinelor „Moldova"-Boloșani. Foto : Agerpres

Relații multiple și 
complexe dintre vis și 
realitate au fost sur
prinse încă clin anti
chitate. Ne-au. rămas 
păreri foarte con
gruente exprimate în 
epoca de aur a gin- 
dirii eline de către 
Platon si Aristot.el, 
dar nu rie-ar mira' să 
existe altele și . mai 
vechi, de la presocra
tici. ca să nu mai 
vorbim și de gândirea 
asiatică. Cum ruptura 
totală dintre, trezie și 
somn este greu de sta
bilit s-a remarcat un 
fel de continuitate in
tre activitatea spiri
tuală de zi și de noap
te. Un compatriot al 
nostru, N. Vaschide 
(1874—1907), remarca-, 
bil psiholog experi
mental. a cercetat în
că în zorii secolului 
nostru „La psycholo- 
gie dCs reves*' (1902). 
Iar medicul psihiatru 
Freud a căutat să 
detecteze în visele 
bolnavilor.. spre a-i 
vindeca. ..inhibiții * ' și 
„complexe**. oerni ei oa
se. Firile superstițioa
se au rămas multă 
vreme impresionate de 
caracterul premonito
riu al unor vise, iar
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MM - STĂPlN SAP 
M Al mi SAP?

preoții care au ex
ploatat eresurile popu
lare le-au declarat 
de-a dreptul profetice 
și de origine divină. 
Deși prevenit ca ni
meni altul împotriva 
superstițiilor, Voltaire 
pretindea că „poetul 
face versuri dor- 
mind“. că „matema
ticianul vede figuri, 
metafizicianul judecă 
bine sau rău“ și că 
„avem exemple fra- 
parite**. El însuși pre
tindea că într-unul din 
visele lui cina cu un 
cunoscut care făcea 
cuvintele și’ muzica 
versurilor ne care , le 
cînta. că el ir.suși a 
compus o strofă etc.

Fără a fi adepți ai 
„omului-mașină**. după 
La Mettrie. — copi
lul teribil al materia-

Șerban CIOCULESCU

lismului. cum a fost cipanților la o masă 
numit. — cîțiva tineri rotundă oe această te- 
scriitori cred că au mă, inițiată de curînd 
descoperit în onirism de revista Amfitea- 
niatra filozofală a li- tru. Cu ce scop? Cu

puncte de vedere
..........................................................

late poetieo-metafizică 
revelatorie, cît si fată 
de suprarealiștii fran
cezi cu al lor înve
chit „dicteu auto
mat*'. Poeții și proza
torii care-si dau nu
mele dc onirici în
cearcă fără succes să 
ne convingă că' inco
erenta. imaginile alcă
tuite haotic în afara 
logicii, în afara ideii 
dc legătură între cau
ză și efect, igriorînd 
realitatea, ordinea fi
rească . a lucrurilor.

teraturii. Se știe ce 
credeau alchimiștii că 
ar fi ..piatra filozofa
lă** : mijlocul de a 
prepara aurul pe ca
le sintetică1. Mai greu 
ar fi de stabilit de
finiția onirismului, du
pă declarațiile parli-

acela de a relansa — 
într-o haină oarecum 
nouă — vechi modali
tăți ale onirismului, 
luîndu-și distanțele 
atît față de roman
tismul german, care 
a pus în circula
ție visul ca modali-

ar fi literatură. Este 
de prisos să ară
tăm că noi, care ce
rem literale rii să 
surprindă realitatea în 
ce are ea mai semni
ficativ. să descifreze 
sensuri umane ma
jore. să contribuie la

înălțarea morală si 
. estetică a omului, să 
fie călăuzită de idea
lurile nobile care însu
flețesc viața și efortul 
constructiv al po
porului nostru, nu 
putem fi de acord cu 
o asemenea modali
tate ce se dă drept 
„nouă** și „evoluată**. 
Dar să vedem mai în
deaproape ce susțin 
„teoreticienii oniris
mului*' :

Mai isteț decît echi
vocul onirism voi* 

■ tairian, acela înde
lung rumegat dar in
suficient mistuit al ti
nerilor inovatori își 
propune să ne con
vingă că deține cheia 
relațiilor atît dintre 
gîndire și realitate, cît 
și dintre literatură și 
viată.

„Realitatea, — afir
mă asertoric Daniel 
Turcea, — o perce
pem axiomatic**. Prin 
alte cuvinte, noi, citi
torii. nu putem să nu 
luăm atingerea cu 
realitatea prin sim
țuri. nu o perce-

(Continuare 
în pa&. a IV-a)

carcă ugerele, dind fiecare 
la cîte 2 000 kg lapte. Ast
fel averea obștească a co
operativei agricole din co
mună depășește suma de 
7 500 000 lei. Dur tot așa se 
poate vorbi și de comunele 
Cristești, Coș.vl.a. Flăminzi 
și_ Copălău, Băluseni și Ha- 
rîrna,- Bucecea sav: Coțuș- 
ca. Cooperativa agricolă din 
comuna Roma și-a. ridi
cat averea, spre 18 milioane 
lei, iar în grajdurile și pe 
pășunile ei mugesc 1 500 de 
vite. La gurile acestei co
mune se ivesc cele aproape 
4 000 de oi, iar pomii în
dulcesc hrana omului în 
lărgimile celor 150 de hec
tare de livezi. M-a.m. com
plicat cu aceste cifre din 
pasiune pentru real și pen
tru imaginea, clară a lumii. 
Căci există în toată viața 
spirituală șl materială o 
județului Botoșani, ca în 
toată tara, o pasiune con
tinuă pentru soluționarea 
problemelor foarte comple
xe pe care le ivește mereu 
timpul în fata oamenilor.

(Continuare 
in pag. a Vll-a)

RELAȚII INTEROCCIDENTALE

Falsele virtutiw

ale „integrării 
economice11 
nu rezistă 
confruntării 
cu realitatea

Dr. N. S. STĂNESCU

S-au scurs 11 ani de la intrarea în vigoare a Tra
tatului de la Roma care consfințea nașterea Comu
nității Economice Europene (C.E.E.), cunoscută sub 
numele de Piața comună. Anul 1969, ultimul din 
calendarul comunitar inițial, urmează să încheie pe
rioada de cristalizare deplină a Pieței comune și, din 
această cauză, este socotit ca un hotărîtor pentru 
existenta C.E.E.

Etapele prin care a trecut Piața comună pînă în 
momentul de față permit alcătuirea unui bilanț al 
activității comunității, o confruntare a realității ac
tuale cu speranțele pe care șl le puneau adepții „in
tegrării" în acest organism, cu „virtuțile" pe care 
ei 1 Ie atribuiau. Trebuie constatat că imaginea de 
ansamblu a evoluției Pieței comune este departe 
de a da satisfacție celor ce cred că problemele com
plexe pe care le pune viața economică în țările dez
voltate se pot rezolva prin „integrare" și că aceasta 
ar fi un panaceu universal al maladiilor care afec
tează relațiile economice internaționale.

în primul rînd, adepții „integrării** sînt nevoiți sft 
constate că ceea ce si consideră în momentul de față 
a fi expresia acestui proces de „contopire" a diver
selor economii naționale intr-o economie suprana
tional se reduce la o simplă uniune vamală ți 
aceea limitată și afectată de diversele politici pro- 
tecționiste și discriminatorii în domeniul vamal duse 
chiar de membrii comunității intre ei. Chiar admi
tted că excepțiile actuale de la uniunea vamală nu 
au o influentă considerabilă asupra ansamblului

(Continuare în pag. a VIi-a)
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IN SLUJBA ÎNFLORIRII O VALOROASĂ

LUCRARE DESPRE

LOCALITĂȚILOR PATRIEI EVOLUȚIA
Răspunsuri la chemarea Consiliului popular județean Galați

JUDEȚUL
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HUNEDOARA

Chemarea adresată de Consiliu] 
popular al județului Galați — pe 
care o apreciem ca un factor mo
bilizator pentru obținerea unor rea
lizări superioare în anul 1969 
ne-a determinat să analizăm mai 
melnic rezervele si posibilitățile 
care dispunem, angaiîndu-ne la 
mătoarele :

te- 
de 

ur-

IN ROMÂNIA
de drumuri ; în felul acesta, din eco
nomiile obținute vom putea realiza, 
în plus, pînă la sfîrșitul anului, 22 
km de asfaltări ușoare și împietruiri, 
amenajări și întrețineri

— consiliile populare 
comunale vor acorda o 
rită bunei gospodăriri 
de pășuni aflate în 
lor ; în acest sens, se 
maximum de eficiență 
cate, se va desfășura 
vitate de mobilizare a 
tești în vederea 
muncă patriotică, a lucrărilor de în
treținere pe 14 000 ha de izlazuri și 
pășuni comunale ; pentru extinde
rea și ridicarea randamentului su
prafețelor pășunabile, se vor defrișa 
500 fia pășuni acoperite cu arboret, 
iar pe 1 000 ha pășune neproductivă 
se vor executa lucrări de desecare ;

— în domeniul aprovizionării și 
deservirii populației prin unitățile 
comerțului de stat și cooperatist, cît 
și prin unitățile prestatoare de ser
vicii, vom pune, între altele, un ac
cent deosebit prin folosirea mai in
tensă a spațiilor comerciale, moder
nizarea unor unități prin credite de 
mică mecanizare în valoare de cel 
puțin 4 milioane de lei, îmbunătă
țirea reclamei, extinderea rețelei de 
prestări de servicii;

— creșterea nivelului edilitar-gos- 
podăresc al localităților se va realiza 
prin mobilizarea maselor de cetățeni 
la întrecerea patriotică în vederea 
executării, în 1969, a unui volum de 
lucrări în valoare de 65 milioane de 
lei:

— pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ în condiții opti
me, vom realiza 24 săli de clasă 
din fondurile de investiții și 10 la
boratoare ; totodată, vom organiza 
80 de parcele experimentale, 6 tere
nuri geografice. 5 sere, 30 de puncte 
muzeistice, 2 cinecluburi, baze spor
tive 
diul

Va-
zo- 
de 

tu- 
pe

lui de producție, beneficiul planifi
cat pe anul 1969 va fi depășit cu 550 
mii lei ;

— folosindu-se cu mai multă efi
cientă materialele și forța de muncă 
în sectoarele de salubritate, întreți
nere de zone verzi, reparații de 
străzi, se vor realiza în plus lucrări 
în valoare de 10 milioane lei, care 
vor îmbunătăți aspectul edilitar al 
localităților urbane :

— se vor realiza, prin eforturi 
proprii, proiecte pentru lucrări de 
investiții în valoare de 25 milioane 
lei, economisindu-se astfel fonduri 
pentru proiectare în valoare de 1 
milion lei ; prin scurtarea termene
lor de proiectare și organizarea mai 
bună a muncii în cadrul direcției 
tehnice, se vor întocmi schițe de sis
tematizare pentru încă 4 comune, în 
afara celor planificate ; se va re
duce cu 60 de zile durata de execu
ție a lucrărilor de drumuri și edi- 
litar-gospodărești care au termene 
de dare în folosință în acest an și 
se vor preda 120 de apartamente cu 
30 zile înainte de termenul planifi
cat ; prin diversificarea construcții
lor de locuințe, în cadrul fondurilor 
alocate se vor realiza, cu același vo
lum de investiții, cu 750 apartamente 
mai mult decît în 1968 ; pentru asi
gurarea strămutării localităților și 
curățirea chiuvetei tacului de acu
mulare din zona „Porțile de Fier”, 
în colaborare cu Comitetul județean 
U.T.C., se vor organiza șantiere per
manente de muncă voluntar-patrio- 
tică, cu participarea zilnică a cîte 
200 de tineri din întregul județ;

— în anul 1969 vor fi redate agri
culturii — prin defrișări, desființări 
de drumuri si poteci — 300 ha teren 
arabil și 200 ha prin desecări : popu
lația rurală va fi mobilizată pentru a 
executa, prin muncă patriotică, ferti
lizări pe 4 000 ha, curățiri de pășuni 
și finețe pe 2 500 ha, regenerări de 
pajiști pe 100 ha ;

— îmbunătățirea deservirii popu
lației prin rețeaua comerțului de stat, 
cooperatist si unităti prestatoare de 
servicii astfel : modernizarea a 11 
unități comerciale, darea în folosință, 
în municipiul Turnu Severin, a două 
noi unităti comerciale : 
meșteșugărească îsi va 
serviciile. înființînd 14

— în municipiul Turnu 
vor executa lucrări i. . 
pentru îmbunătățirea aspectului este
tic al intrărilor în oraș si falezei 
Dunării în valoare de 1 800 000 lei. 
fără a se solicita fonduri de inves
tiții :

— prin munca patriotică a mase
lor de oameni ai muticii, vdm rea
liza un volum de lucrări în valoare

— planul anual 
prestări de servicii 
2 500 000 lei :

— se vor realiza 
mentare 1a prețul de cost de 500 000 
lei și acumulări bănești peste olan 
în valoare de 1 000 000 lei;

— pentru a satisface mai bine ce
rințele consumatorilor, industria lo
cală din județ va realiza 30 de sor
timente și produse noi și va desfă
șura o largă acțiune pe linia di
versificării producției:

— din resurse locale. în cadrul 
planului de export, se va realiza o 
producție în valoare de 200 000 lei 
valută :

— prin măsurile luate pentru di
versificarea și îmbunătățirea solu
țiilor în proiectare, reducerea con
sumurilor de materiale în construc
ția de locuințe, se vor realiza
1 224 apartamente mai mult decît 
nul trecut: durata de execuție 
300 de apartamente se va reduce .. 
30—50 zile fată de durata normată, 
iar la un număr de 10 obiective so
cial-culturale — cu cîte 5 zile, tota- 
lizînd o reducere de 50 zile :

— în proiectare se va realiza : 
scurtarea termenelor de predare a 
proiectelor prevăzute în programul 
pe 1969 cu 60 de zile : creșterea 
productivității muncii cu 5 ta sută, 
ceea ce reprezintă un volum supli
mentar efectiv de 30 000 ore medii 
convenționale; elaborarea schitelor 
de sistematizare pentru 14 centre 
de comune ;

— în vederea valorificării rațio
nale a potențialului de care dis
pune agricultura județului, consiliile 
populare si organele de specialitate 
vor antrena cooperatorii si țăranii 
cu gospodării individuale la diver- ' 
se acțiuni pentru buna folosire 'a ... ..____
pămîntului .subdezvoltarea creșterii > de ’30 milioane Tei4; ■ 
animalelor; se vor executa lucrări 
de curățire pe 20 000 ha pășune, iar
2 250 ha vor fi fertilizate: pășuna- 
tul rațional va fi extins pe o su
prafață totală de 18 000 ha : de a- 
semenea. se vor executa lucrări de 
desecări pe o suprafață de 800 ha 
si se vor cultiva legume pe o su
prafață de cel puțin 3 500 ha. din 
«are 1 000 ha în terenuri amenajate 
pentru irigat si 5 ha în solarii tu- 
nele : efectivele 
crește în C.A.P. 
bovine si cu 15 la sută la ovine — 
față de 1968 ;

— îmbunătățirea aprovizionării și 
deservirii populației prin : desface
rea unui volum suplimentar de 
mărfuri în valoare de 3 000 000 lei 
față de prevederile planului : în me
diul urban se vor da în folosință 3 
complexe comerciale — la Vulcan. 
Ghelar. Deva (Viile Noi) și două 
depozite de mobilă ta Petroșani si 
Deva : se vor moderniza si ame
naja 32 unităti comerciale nrin fo
losirea creditelor de mică mecani
zare în valoare de 4 500 000 lei : 
cooperația de consum va da în fo
losință în mediul rural 8 maga
zine. 34 secții de prestări de ser
vicii. iar cooperația meșteșugărească 
va înființa 
vire :

— pentru 
frumusețare 
consiliile populare vor mobiliza ma
sele 
prin 
crări 
lei.

— pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului instructiv-educativ si mo
dernizarea predării se va intensifi
ca activitatea de cercetare meto
dică. se vor amenaja 4 laboratoare 
audiovizuale 1a Simeria. Vulcan. 
Brad si Hunedoara : ne lîngă li
ceele și școlile generale de 8 ani 
se vor construi si amenaja 40 baze 
sportive simple :

— pentru dezvoltarea activității 
cultural-artistice si valorificarea 
folclorului hunedorean. în 17 loca
lități din 1udet se vor studia si cu
lege cele 
folclorice, 
includerii 
formațiilor 
teg și Hunedoara, se vor organiza 
expoziții de artă populară si apoi 
o expoziție județeană.

de producție si 
va fl depășit cu
economli supli-

cu 
a- 
a 

cu

cooperația 
diversifica 
secții noi : 

i Severin, se 
gospodărești

de animale vor 
cu 10 la sută ta

66 unităti de deser-

buna gospodărire ți în- 
a orașelor si satelor.

de cetățeni pentru executarea 
muncă patriotică a unor lu- 
în valoare de 60 milioane

maJ valoroase producții 
în vederea publicării și 
acestora în repertoriul 
artistice : 1a Brad. Ha-

JUDEȚUL
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Deputății Consiliului popular ju
dețean Mehedinți răspund cu 
ziasm chemării, angajîndu-se 
cum urmează :

entu-
după

/

depășirea volumului de pro
ducție și prestări de servicii pe anul 
1969 cu 3,5 milioane Iei ;

— prin realizarea unui regim se
ver de economii în activitatea între
prinderilor, reducerea 
specifice de materii și 
special lemn și metal, 
economii suplimentare 
cost în valoare de 300 
minarea cheltuielilor neeconomicoase 
și « mai bună organizare a procesu-

consumurilor 
materiale, în 
obtinîndu-se 
la prețul de 
mii lei, eli-

— pentru refacerea fondului silvic, 
prin munca patriotică a cetățenilor 
se vor efectua lucrări de împădurire 
pe o suprafață de 120 km. curățiri 
și rănituri pe o suprafață de 1 118 ha:

— pentru dezvoltarea bazei di-
dactico-materiale a învățămîntului. 
se vor amenaja 100 de loturi expe
rimentale ta școlile din mediul ru
ral : se vor organiza concursuri cu 
premii „Pentru cel mai bun lot ex- 
perimental“ ' ~
grădinari" ; 
școli se vor

— pentru 
folcloric metiedințean. se vor orga
niza concursuri și expoziții ale por
tului si cîntecului popular. con
cursuri pentru cei mai buni inter
pret! de cîntece, jocuri populare lo
cale și culegători de folclor.

Si „Cei mai buni mici 
la un număr de 50 de 
amenaja baze sportive ; 
popularizarea tezaurului

JUDEȚUL
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PRAHOVA

Consiliul popular județean Pra
hova hotărăște să realizeze urmă
toarele obiective :

— printr-o organizare superioară a 
activității economice, unitățile de 
industrie locală, gospodărie comuna
lă. construcții-montaj. comerț, pre
cum și unitățile cooperației mește
șugărești și de consum să obțină 
depășirea planului de producție cu 
suma de 10 700 000 lei. economii su
plimentare 1a prețul de cost în va
loare de 1 600 000 lei si mărirea a- 
cumulărilor cu 4 000 000 lei: de a- 
semenea. livrările la export vor fi 
depășite cu 1 400 000 lei valută, iar 
desfacerea de mărfuri către popu
lație va crește cu circa 11 000 000 
lei peste olan :

— pentru asigurarea 
bune serviri 
crea si 
produse 
înființa 
servicii, 
vire a 
service :

— pentru aprovizionarea 
lațîei cu bunuri de larg consum se 
vor înființa sau amenaja 10 cen
tre comerciale. 20 magazine cu au
toservire. 4 microcomnlexe de nres- 
tări de servicii: de asemenea, 28 de 
unităti vor fi modernizate din 
duri

_____ unei mai 
a populației, se vor 

pune în fabricație 155 de 
noi : în același scop se vor 
15 unități de prestări 
30 unităti noi de 

populației. 3 unităti

de 
deser- 
auto-

POPU-

for.-
de mică mecanizare : 

prin analizele ce se vor 
asupra modului cum sînt 
fondurile de ta buget. se vor

efec- 
folo-tua 

site 
identifica rezerve de credite de pes
te 4 milioane lei nrin economii 'a 
cheltuielile administra tiv-gosoodă- 
rești din unitățile social-culturale 
sume ce vor fi folosite nentru îm
bunătățirea bazei materiale si creș
terea funcționalității unităților în 
cauză :

— printr-o mai bună organizare a 
locurilor de muncă, creșterea gra
dului de industrializare a lucrări
lor. prin folosirea în 2 si 3 schim
buri a utilajelor de bază, se va re
duce execuția celor 2 580 aparta
mente, ce se încep în acest an, cu 
1—2 luni fată de durata normată :

— în activitatea de oroiectare. 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin folosirea proiectelor și 
detaliilor tip si refolosibile. 
scurta termenele de predare 
iectelor fată de contracte cu 
tal de 1 000 zile : se va 
peste plan, sistematizarea a 3 lo
calități : se va definitiva studiul de

se vor 
a pro- 
un to- 
realiza.

sistematizare a zonei turistice 
lea Doftanei și se vor definitiva 
nele pentru amplasarea caselor 
odihnă și turism în 18 localități 
ristice și balneoclimaterice de 
teritoriu] județului:

— în vederea valorificării poten
țialului turistic al Văii Prahovei și 
Teleajenului, se va pune în func
țiune. cu 15 zile înainte de ter
men. complexul turistic Cheia, se 
vor revizui si marca toate 
alpine :

— în scopul îmbunătățirii 
tel medicale. în anul 1969 
realiza peste sarcinile de plan : o 
nouă circumscripție sanitară în mu
nicipiul Ploiești. 13 circumscripții 
sanitare rurale. 2 noi case de naș
tere. se vor amenaja noi localuri 
pentru secții de pediatrie, precum 
si dispensare de circumscripție în 6 
comune : tot peste plan se vor mai 
înființa 4 cabinete stomatologice, o 
secție de ortopedie-traumatologie cu 
100 de locuri și o cresă de cartier 
cu 40 de locuri:

— pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor de către elevi, se vor 
organiza pe lingă școlile generale 
din mediul sătesc. 25 laboratoare 
noi, 60 parcele experimentale. 40 ră
sadnițe si 10 pepiniere de pomi 
fructiferi : în același scop, vor lua 
ființă încă 30 cercuri științifice : de 
asemenea, tineretul școlar va fi an
trenat 1a plantarea a 250 000 pu- 
ieți. 
jirea 
feri.

potecile

asisten- 
se vor

pe 110 km ; 
județean și 
atenție spo- 
suprafețelor 

administrarea 
vor folosi cu 
fondurile alo- 
o largă acti- 
populației să- 

executării, prin

a

10 000 pomi fructiferi si îngri- 
a 25 ha livezi cu pomi fructi-
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pe lingă fiecare liceu din me- 
rural;
comitetul județean pentru cul- 
și artă, casa creației populare.

nului de investiții și construcțiî- 
montaj ; se va realiza un volum de 
producție și prestări de servicii, 
peste sarcina planificată, de 1,8 mi
lioane lei ; se vor obține economii 
suplimentare 1a prețul de cost în 
valoare de 200 mii lei și beneficii 
peste plan în sumă de 350 mii lei;

— extinderea activității de gospo
dărie comunală prin prestarea de 
noi servicii de salubritate, întreținere 
de parcuri și zone verzi etc. în 
municipiul Tulcea și orașele 
dag, Macin și Sulina ;

— scurtarea cu 30 de zile 
menelor de dare în folosință 
de apartamente dintre 
planificate pentru anul în curs ;

— prin gospodărirea judicioasă și 
eficientă a fondurilor bugetare des
tinate finanțării acțiunilor social- 
culturale. se va obține o economie 
de 2 milioane lei în condițiile reali
zării integrale a acțiunilor prevăzute, 
iar prin depistarea de noi surse de 
venituri se va atrage 1a buget 1 
milion lei ;

— consiliul popular județean, cu 
sprijinul deputaților și al comitetelor 
de cetățeni, va antrena populația să 
contribuie la gospodărirea în mai 
bune condiții a celor 43 000 ha iz
lazuri comunale; în acest scop se 
vor organiza acțiuni de masă, la 
care vor participa țăranii coopera
tori și tineretul din comune, pentru 
curățirea izlazurilor pe cel puțin 
21 000 ha și fertilizarea acestora cu 
îngrășăminte chimice și naturale pe 
cel puțin 8 500 ha :

— îmbunătățirea deservirii popu
lației de către rețeaua comerțului 
de stat și cooperatist și unitățile 
prestatoare de servicii ; în mediul 
rural vor fi date în folosință 14 ma
gazine universale și mixte și se vor 
înființa 45 secții de prestări de ser
vicii. precum și 6 brutării sătești ;

— în cursul acestui 
tinde rețeaua electrică 
siune în 43 de sate :

— prin mobilizarea 
de cetățeni la întrecerea patriotică I 
se va executa un volum de lucrări 
edilitare în valoare de peste 30 mi
lioane lei : în orașul Tulcea se va 
construi un stadion cu 10 000 locuri ; 
prin contribuția voluntară bănească 
și munca cetățenilor se vor realiza : 
17 noi săli în instituțiile de învăță- 
mînt. 3 cămine culturale. 4 grădinițe,
4 dispensare și case de nașteri etc ; 
se vor organiza întreceri între cir
cumscripțiile electorale pentru cea 
mai frumoasă localitate, pentru biina 
întreținere si păstrare a fondului lo
cativ :

— comitetul executiv, în colabo
rare cu organele centrale de specia
litate, va întreprinde acțiuni pentru 
intensificarea activității de studii și 
cercetări privind diversele forme de 
manifestare a folclorului local ; cu 
sprijinul unor oameni de știință, co
mitetul de cultură și artă va organiza 
în primăvara acestui an un colocviu 
de comunicări științifice privind 
flora și fauna Deltei Dunării ;

— se vor organiza acțiuni artistice i 
pe plan județean, care să ducă la 
stimularea și permanentizarea miș
cării artistice de' amatori :

— pentru continua îmbunătățire a 
activității de profilaxie în rîndui 
populației și a calității asistenței 
medicale, se vor intensifica controlul 
si îndrumarea 1a toate unitățile me- 
dico-sanitare din județ.

Baba-

a ter- 
a 100 

locuințele

an se va ex- 
de joasă ten-

ror salariaților, a cooperatorilor, pen
sionarilor și a membrilor lor de fa
milie în forme de asigurări sociale și 
ocrotirea acestora în toate cazurile 
de pierdere a capacității de muncă, 
exonerarea asiguraților de plata 
contribuției pentru asigurările 
sociale — cu excepția reținerii 
unei părți neînsemnate din veniturile 
lor destinate plății pensiei suplimen
tare — traducerea în fapt de către 
înșiși oamenii muncii a dispozițiilor 
legale referitoare la asigurările so
ciale, prin organe și organizații pro
prii. reprezintă rezultatul unui am
plu proces de dezvoltare socială, al 
luptei clasei muncitoare condusă de 
partidul comunist, al dezvoltării im
petuoase a economiei naționale care a 
făcut posibilă legislația actuală de 
asigurări sociale, profund pătrunsă de 
umanism și grijă pentru toți membrii 
societății noastre. In același timp, 
fundamentlnd ocrotirea asiguraților 
pe legea dreaptă a repartiției 
după muncă, asigurările sociale 
au putut avea un rol activ în dez
voltarea economică și, deci, în 
propria lor dezvoltare din ul
timii 20 de ani, care, menținînd și în
tărind aceeași fundamentare, va 
crește în viitor prin sporirea gra
dului de cointeresare în muncă a sa- 
lariaților, cooperatorilor.

Este un merit al cărții că eviden
țiază și demonstrează cifric, realist, 
grija pe care partidul și statul nostru 
o manifestă față de toți oamenii mai
cii. Autorul relatează, în acest 
că în anul 1968 cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru 
plata pensiilor, ajutoarelor și trata
mentul balnear sau odihnă au re
prezentat peste 9 miliarde lei, fiind 
de aproape 11 ori mai mari față de 
anul 1950. Asigurații din cooperația 
meșteșugărească au beneficiat de fon
duri bănești de 3 ori mai mari față 
de anul I960, iar cele destinate ocroti
rii țăranilor cooperatori și 
lor lor au fost de 1,5 ori 
în comparație cu 1966. 
rea asigurărilor sociale 
aplicarea sistemului de 
re a țărănimii constituie o mare 
înfăptuire a societății noastre socia
liste. ' S/

Se cuvine relevată bogata și .ajta 
documentație care a stat ta baza a- 
cestei lucrări — începînd cu do
cumentele Partidului Comunist Ro
mân de la înființarea sa, presa mun
citorească, legislația muncitorească 
și unele lucrări publicate înainte de 
23 August 1944 și pînă la actele și 
normativele 1a zi privind asigurările 
sociale de stat — ceea ce întărește 
nota științifică și, în același timp, 
de actualitate a cărții. De asemenea, 
este demn de menționat nivelul poli
tic și ideologic al cărții, autorul do
vedind adînci cunoștințe în ce pri
vește sistemul asigurărilor sociale, 
superioritatea lui în țara noastră.

Nu este însă mai puțin adevărat 
faptul că stilul uneori didacticist 
îngreunează pe alocuri lectura cărții. 
Lucrarea se adresează direct cadre
lor didactice și studenților din învă- 
țămîntul superior economic și juri
dic, lucrătorilor din sistemul asigură
rilor sociale. Se poate spune că volu
mul reprezintă o contribuție utilă, 
valoroasă la analizarea unui sector 
de mare însemnătate al vieții noas
tre — asigurările sociale.

Intre „cutia milelor" din Munte
nia și Moldova și „lăzile frățești" 
ale minerilor din Transilvania și Ba
nat pe de o parte, și complexul sis
tem al asigurărilor sociale de astăzi 
pe de altă parte există aceeași deose
bire de cantitate și calitate ca și în
tre germenii industriei românești de 
1a începutul secolului trecut și pu
ternica bază industrială pe care 
se sprijină economia de azi a 
României. De acest proces complex 
de creștere a sistemului de asigurări 
sociale, de investigarea și adîncirea 
multiplelor relații pe care el le pre
supune în prezent, de conturarea 
unor viitoare direcții de dezvoltare 
a sa se ocupă recenta și originala 
lucrare — apărută în Editura Aca
demiei — a dr. GH. BISTRICEANU, 
conferențiar universitar la Academia 
de Studii Economice din București.

Această carte reprezintă și cel 
dintîi volum original de sin
teză în acest domeniu al li
teraturii noastre economice, volum 
cu atît mai necesar date fiind rea
lizările de seamă — ca o împlinire 
a luptei duse ani de-a rîndui 
de clasa muncitoare, sub con
ducerea P.C.R. — ale sistemului so
cialist de asigurări sociale, locul și 
importanța lui în cadrul economiei 
noastre și, în sfîrșit, cerința de a se 
înmănunchea într-o carte întreaga 
sferă de probleme amintite.

Ce este sistemul asigurărilor so
ciale din punct de vedere economic ? 
Sistemul asigurărilor sociale exprimă 
și se definește prin totalitatea relații
lor economice bănești reglementate 
de stat, în baza cărora se constituie, 
se repartizează și se utilizează fondu
rile bănești necesare ocrotirii salaria- 
ților, cooperatorilor și membrilor de 
familie ai acestora. în caz de pierdere 
temporară sau definitivă a capacită
ții de muncă; ta bătrînețe și în alte 
cazuri, prevăzute de lege. Respectînd 
această definiție de fond, autorul lu
crării — pornind de Ia realitățile 
economice, politice și sociale existen
te, de ta aspectele principale ale 
apariției și dezvoltării asigurărilor 
sociale din România — analizează, în 
profunzime sistemul asigurărilor so
ciale din țara noastră, care în condi
țiile actuale se compune din trei ve
rigi : asigurările sociale de stat, asigu
rările sociale din cooperația meșteșu
gărească și cele din cooperativele 
agricole de producție. De asemenea, 
autorul studiază structura și normele 
de formare a fondurilor de asigurări 
sociale, repartizarea lor prin formele 
de ocrotire a oamenilor munci! 
practicate la noi. Această problemă 
examinată de autor pe un spațiu 
întins se referă 1a cele trei 
verigi amintite : atît la asigură
rile sociale de stat — acordarea pen
siilor și ajutoarelor pentru trimite
rea la tratament balnear și 1a odih
nă, bugetul asigurărilor sociale de 
stat în procesul constituirii și exe
cuției sale — 1a asigurările sociale 
din cooperația meșteșugărească (na
tura lor economică, bugetul și con
trolul constituirii fondurilor de asi
gurări sociale), cît șl 1a asigurările 
din cooperativele agricole de pro
ducție, abordate într-un capitol im
portant, ca o necesitate socială a zi
lelor noastre, sprijinită puternic de 
statul socialist.

Din paginile cărții se reliefează 
umanismul principiilor asigurărilor 
sociale socialiste. Cuprinderea tutu-

maselor largi
tură
uniunile de creație, secția de etno
grafie a Muzeului Banatului din Ti
mișoara vor studia, în cursul anu
lui 1969. folclorul local (datini, obi
ceiuri. tradiții ale populației române 
și de alte naționalități). în 
valorificării acestuia ;

— pentru stimularea șl 
nentizarea mișcării artistice 
tori, se vor organiza olimpiada co
rală. parada costumului și portului 

8 popular, tîrguri anuale’la Timișoara,

1a 
al 

..................  să 
înfăptuim, în cele mai bune condiții 
următoarele :

— realizarea peste plan a unui 
volum de producție-prestații de 
7 milioane de lei : depășirea cu 5 
milioane de lei a prevederilor la 
producția-marfă ; economii supli
mentare ta prețul de cost în valoare 

lei . livrarea supți. ... pOpUlar urgun anuaie ia..timișoara.

bolia.

Primim 
întrecere 
județului 
înfăptuire

cu însuflețire chemarea 
a Consiliului popular 
Galați, propunîndu-ne

locale, a unor produse, în valoare de 
I5lmilioane de lei

— scurtarea cu 30 de zile a ter
menelor de execuție a celor 1 565 de 
apartamente prevăzute a fi date în 
folosință în 1969 din fondurile cen
tralizate ale statului : în acest fel, 
pînă Ia 23 august se vor preda 839 
apartamente fizice, adică 53 1a sută 
din sarcina anuală : 
30-120 de 
obiective 
triale t

— prin

devansarea cu 
zile a unor importante 
social-culturale si indus-

folosirea pe scară largă 
a materialelor din resurse locale si 
a contribuției voluntare în muncă, 
prin mărirea gradului de mecanizare 
a lucrărilor și aplicarea unor noi 
metode cu eficientă economică spo
rită, pînă 1a 23 august vom realiza 
integral planul anual de îmbrăcă- 
minți asfaltice ușoare și 75 ta sută 
din sarcina anuală de împietruirl noi

(Urmare din pag. 1)

au de făcut în condițiile 
și cu posibilitățile lor loca
le. Nu e în intenția noastră 
să afirmăm că schimbul de 
experiență de 1a Cluj a 
fost lipsit de importanță. 
Nu. Dar nici rezultate pe 
măsura eforturilor orga
nizatorice și materiale 
nu socotim că a avut. Orga
nizatorii și directorii de 
I.A.P. și T.A.P. au făcut, ca 
și în alte prilejuri eroarea 
de a discuta despre tot și 
despre toate cîte privesc a- 
limentatia publică. De pil
dă: s-a prezentat un referat 
despre diversificare, iar a- 
poi unul despre... munca 
sindicatelor din comerț. 
S-au vizionat diapozitive si 
filme aparte de temă si s-a 
discutat despre rezultatele 
unei întreprinderi.. 
re din București, 
lucru, nu s-a pus 
ne punctul oe i.
subliniat în mod convingă
tor. științific în fata direc
torilor avantajele diversifi
cării cum se poate reali
za acest act comercial, ra
pid si cu cheltuieli mini
me. Calitatea de schimb de 
experiență a întîlnirii nu 
s-a justificat pe de-antre- 
gul. De aceea nu ne-am 
mirat deloc cînd, la masa 
comună (ultimul punct de 
pe ordinea de zi a schim
bului) întrebînd cîtiva di
rectori cu ce idei noi plea
că de la Consfătuire, au 
răspuns : „E bună... deser
virea ta Cluj !“.

Dar să nu exagerăm 
Faptul că schimbul de 
periență de 1a Cluj 
nu numai el) a avut 
suferit tocmai datorită 
versificării" tematice, 
justifică prea mult .bătu
ta pe loc" care se ioacă. 
de o bună bucată de vre
me. în acțiunea de diver
sificare a alimentației pu
blice. De ce nu se ur
nesc lucrurile (în unele o- 
rașe) din punctul mort în 
care se află 1 O primă ex
plicație s-a desprins din 
cele relatate mai sus. U- 
neori. în .practică, resoar- 
tele de specialitate din 
M.C.I. nu acționează în a- 
ceastă direcție destul de o- 
perativ. 
sistentă.

hotelie- 
Hotărît 

prea bi- 
nu s-au

ex
iși 
de 

.di
nu

cu suficientă in- 
cu mai multă con-

vederea

perma- 
de ama-

’fir
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TULCEA

Râspunzînd chemării Consiliului 
popular județean Galați, deputății 
Consiliului popular județean Tulcea 
și-au luat următoarele angajamente :

— îndeplinirea și depășirea tuturor 
sarcinilor de producție și prestări 
de servicii în unitățile de industrie 
locală, gospodărie comunală, a pla-

vingere. Dar nu. în pri
mul rînd aici trebuie 
căutate explicațiile, ci în 
modul cum acționează or
ganizațiile comerciale loca
le pe umerii cărora apasă 
în mod direct sarcina di
versificării. Este cunoscut 
că oricîte intenții bune ar 
anima o direcție de
sort dintr-un minister, da
că nu se întreprind cele 
mai eficiente acțiuni 
ganizatorice ori. mai ales, 
dacă nu se realizează o 
maximă răspundere din 
partea fiecărei unităti a- 
oartinătoare fată de apli-

este confirmată 
și de .mersul"

i

re-

or-

Situația 
în parte .._  ______
acțiunii de diversificare în 
orașul Slatina.

— Din ce fel de unităti 
este alcătuit comerțul ali
mentației publice ? l-am 
întrebat pe directorul Di
recției comerciale județene 
din acest oraș.

— Dintr-o mare varietate 
de localuri. Avem birturi, 
ospătarii, restaurante — 
ne-a răspuns.

Ce răspunde realitatea ? 
Intru, din curiozitate, la 
birtul „Zori de zi". Ce 
este birtul ? De cînd lu-

nonime. care oferă de toa
te și nimic. La ora mesei 
— ocupate vreo 4 mese.

Caracal. Birtul „Poftă 
bună". Oferă tot țuică și 
etc. Preparate culinare ? 
Slăninuță și chifteluțe de 
ta 
e, 
cal 
cal 
cam prea greoi, cam prea 
neîngrijit și ceea ce este 
și mai important, foarte 
slab aprovizionat. în ziua 
cînd l-am vizitat era pus
tiu. De ce ? Enigma am 
dezlegat-o în... vitrina cu

frigider. „Caracalul" 
în schimb, un lo- 
cu pretenții, un lo
de „clasă". E drept

Diversificarea
alimentației publice

a familii- 
mai mari 
Practica
ta sate, 

pensiona-

Dan POPESCU

carea în viată a celor ho- 
tărîte. intențiile vor rămî- 
ne niște vise frumoase si 
atît.

„Cluj. Brasov. Iași. Tg. 
Jiu, București... în parte în 
aceste orașe si în altele re
țeaua de alimentație pu
blică a suferit modificări 
esențiale. Au apărut loca
luri cu profiluri noi : bo
degi cochete, birturi, loca
luri familiale, baruri. Con
secința : șablonul culinar a 
fost în bună măsură înlă
turat. Și. totuși. în pofida 
avantajelor. în unele orașe 
diversificarea rețelei ali
mentației publice trenează. 
Mai ales în orașele mai 
mici si mijlocii. în 1ude- 
țul Harghita, rețeaua de 
alimentație publică nu 
strălucea prin diversificare 
nici înainte de 
de experiență. 
Miercurea Ciuc, 
Băi, Odorhei, Gheorghieni. 
Toplița. Borsec... Greu de 
vorbit de noutăți releva
bile.

schimbul 
Acum ? 

Tușnad-

mea, un local care serveș
te. prin excelentă, o mare 
varietate de mîncărurj gă
tite minuturi.. si alte gus
tări. Intr-un 
local — ca si în cofetă
rie — băuturile alcoolice 
n-au ce căuta. Cînd colo, 
la „Zori de zi" se „gusta" 
serios țuică si tot ce mai 
dă în materie de spe
cialitate Vinalcoolul clien- 
tilor săi. Preparate culi
nare ? Aproape nimic. 
Mergem mai departe. Os- 
pătăria pare... pensiune : 
restaurantul Slatina...

— Ce profil are restau
rantul ? — îl întreb pe șe
ful localului (participant și 
el 1a schimbul de expe
riență de la Cluj).

Răspunsul are darul să 
ne diminueze curajul de a 
mai adresa și 
bări.
bere"

Mai 
local : 
Neprofilat Face oarte si el 
din rindul restaurantelor a-

Iată-1 :
(1 ?).
sus se 

.Oltul".

asemenea

alte între- 
.Mai mult

află un alt 
Profilul ?

de

ve

rnal

I
preparate a localului : a- 
colo bătea vîntul. Deci 
specificul „Caracalului" ar 
fi tot.......mal mult bere"

Directorul Direcției co
merciale județene și di
rectorul I.A.P.L. Caracal 
mi-au atras atentia asupra 
unui fapt. Ei au spus • .Să 
nu confundăm lucrurile : 
Slatina e departe 
Cluj".

Am întrebat :
— Din ce punct de 

dere 7
— Clujul e oraș

mare, rețeaua comercială 
mai dezvoltată. Noi n-o 
să fim ca Cluiul nici peste 
50 de ani !

Ce legătură logică o fi a- 
vînd una cu alta, greu de 
înțeles. Diversificarea ali
mentației publice nu poa
te fi, în nici un caz. de
pendentă de mărimea ora- 

, șului Pseudo-diversificarea 
din județul Olt (și din 
alte județe nu a fost 
și nu poate fi determinata 
de mărimea orașului. a

spațiilor comerciale. Justi
ficarea cu „mărimea ora
șului" cu circulație în mai 
multe județe, e un pre
text folosit de factorii res
ponsabili pentru a ascun
de lipsa de inițiativă, ne
încrederea în nou. tributul 
plătit rutinei. Cu alte cu
vinte se vede bine că trea
ba nu prea merge, dar 
nu se caută o ieșire, nu 
sînt prospectate cu mai 
mult interes cerințele con
sumatorilor. Se apelea
ză 1a cea mai ta în- 
demînă justificare : mă
rimea orașului ! $i, to
tuși, dacă s-ar cere o 
explicație reală care ar fi 
ea 1 Nu ezităm, după si
tuațiile întîlnite. să o aflăm 
găzduită sub faldurile co
modității. Un restaurant 
anonim merge cum o fi. o- 
feră cum spuneam ce se 
găsește pe 1a magazie. E 
ușor să fii șeful unei ast
fel de unităti. In schimb, 
un local profilat, cu per
sonalitate. înseamnă efor
turi gospodărești, fantezie, 
inițiativă. Or. de asemenea 
lucruri unii se cam feresc. 
Preferă să fie criticați, 
sancționați ș.a.m.d., dar nu 
mișcă un deget. Ba nu. 
cîte ceva. totuși. fa6 : 
schimbă firmele localurilor 
și afirmă că au realizat 
diversificarea.

In București și în alte 
orașe au apărut așa-zisele 
localuri familiale. Ce te 
aștepți să găsești într-un 
asemenea local ? Intimitate, 
o mare varietate de prepa
rate culinare. curățenie, 
ordine. Bufetul „Mediaș" 
din București are pretenția 
că e... familial. Intri. Lo
calul familial 
decît o sală 
bufet prost 
„Borcea" e
pe... firmă si bufet sadea 
înăuntru.

In aproape toate orașele 
mari au apărut o puzderie 
de localuri așa-zis tradițio
nale. De ce s-au grăbit or
ganizatorii să le dea via
tă ? Nu-i nimic mai ușor 
pe lume de făcut, decît să 
înlocuiești scaunele unui 
local cu niște bănci sau 
butuci, să servești băutu
rile în oale, să anini pe 
pereți vreo 3—4 nroso"ne 
și cîteva străchini... Dar 
In multe din localurile

nu-i altceva 
mare, cu un 
aprovizionat, 
tot familial

amintite numai prosoapele 
și butucii amintesc de aerul 
unui local cu specific. Pre
paratele culinare au rămas 
insă aceleași ca mai înainte.

Nu stă în intenția noas
tră să descriem toate pa
leativele la care se recurge 
în materie de diversificare. 
Ele vor trebui însă depis
tate atent de factorii răs
punzători din rețeaua ali
mentației publice în vede
rea înlocuirii lor cu măsuri 
cu adevărat durabile.

Am mai precizat si cu 
alte prilejuri : o rețea de 
alimentație publică con
cepută după necesitățile 
consumului e normal să 
plece în primul rînd de ta 
considerente legate de gus
turile diferite ale consu
matorilor. de 1a „bugetele" 
diferite, de ta sumele pe 
care fiecare dorește să le 
cheltuiască pentru consum 
în restaurante. Stadiul în 
care se află procesul diver
sificării în o seamă de lo
calități e încă nemultumi- 
tor. întîrziindu-se în tato
nări si „studii" de lungă 
durată. Deși în cele mai 
multe cazuri reprofilarea 
unităților nu presupune 
proiecte documentare, in
vestiții mari. ci doar 
simple amenajări, plus asi
gurarea esențialului : pre
paratele si băuturile exis
tente în local să justifice 
firma acestuia.

Revenim din nou la efi
cienta schimbului de expe
riență care a avut loc la 
Cluj. Am dorit să știm 
cam cîte unităti din tară 
au fost reprofilate, adapta
te cererii în lunile care 
s-au scurs de ta desfășura
rea lui. A fost imposibil de 
aflat. La direcția de spe
cialitate din minister nu se 
cunoștea încă situația.

în alimentația publică 
imaginația și inițiativa, 
spiritul cu adevărat gos
podăresc au un foar
te vast cîmp de acțiu
ne. Numai că este necesară 
o mai consecventă preocu
pare pentru a determina 
factorii responsabili din 
fiecare localitate să acțio
neze energic, cu mobilitate 
în direcția adaptării 1a ce
rințe a rețelei de alimen
tație publică.
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ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE, 
CONTINUĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ PROPUNERILE

DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Una dintre vastele hale moder

ne ale Uzinei mecanice din Buzău 
a găzduit ieri o mare adunare 
populară, la care au luat parte nu
meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni care lucrează în fabricile 
și uzinele din noua zonă indus
trială a orașului, profesori, medici, 
gospodine, precum și țărani coope
ratori care locuiesc în raza cir
cumscripției electorale nr. 2 
Buzău-Nord-Est.

Trecînd în revistă realizările pe 
tărîm economic și social-cultural 
obținute de oamenii muncii din 
județul și municipiul Buzău, tova
rășul Ion Sîrbu, prim-secretar al 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Unității Socia
liste, a arătat că acestea sînt rodul 
traducerii în viață cu hărnicie și 
competență a însuflețitorului pro
gram de înflorire a patriei elabo
rat de Congresul al IX-lea și de 
Confeiința Națională a partidului. 
In continuare, vorbitorul a propus 
pe tovarășul FLORIAN DĂNA- 
LACHE, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
tru] căilor ferate, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 2 Buzău- 
Nord-Est pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională.

„Trăim un moment important 
în viața politică și cetățenească a 
ță' ’i — a spus în cadrul întrunirii 
me anicul de locomotivă Nicolae 
Diriciu. Campania de alegeri re
prezintă un nou prilej de a ne 
afirma prin fapte, prin rezultate 
deosebite în muncă, pe măsura re
zervelor și posibilităților pe care 
le avem, atașamentul ferm față de 
politica marxist-leninistă a parti
dului, care ne deschide luminoasa 
perspectivă a înaintării hotărîte 
spre viitorul comunist al patriei".

Profesoara Valeria Blidaru, ra- 
botorul Ion Dinu de la Uzina me
canică, ing. Dumitru Ungureanu, 
directorul Fabricii de zahăr, Neagu 
Badra, membru al cooperativei a- 
g$ e de producție Săgeata, au 
sprijinit cu căldură propunerea, 
luîndu-și angajamentul de a înfăp
tui neabătut mărețele obiective de 
dezvoltare economică și socială * 
țării trasate de partid. *' °

în aplauzele celor prezenți la 
adunare a luat apoi cuvîntul tova
rășul Florian Dănălache. care a 
mulțumit cetățenilor prezenți pen
tru încrederea acordată. Relevînd 
marele potențial material și spiri
tual existent în orașul și județul 
Buzău, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru valorificarea Ia maximum a 
acestor inepuizabile posibilități în 
interesul înfloririi continue a lo
calităților și al creșterii bunăstării 
locuitorilor județului.

în noua și impozanta Casă de 
cultură din Miercurea Ciuc a avut 
loc adunarea cetățenilor din cir
cumscripția nr. 1 Miercurea Ciuc, la 
care au participat muncitori, tehni
cieni și ingineri de la întreprinde
rea forestieră, fabrica de confecții 
și cooperativele meșteșugărești din 
localitate, cadre didactice și alți 
intelectuali români și maghiari, re
prezentanți ai orașului Vlăhița, ai 
minei Lueta, ai comunelor Merești, 
Zetea etc.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ludovic Fazekas, prim-se
cretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., președintele Consi
liului județean al Frontului Unității 
Socialiste, care a vorbit despre ma
rea însemnătate politică a alegeri
lor de deputați care vor avea loc 
la 2 martie. în puternicele aplauze 
ale participanților a fost propus 
candidat în alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională tova
rășul JANOS FAZEKAS, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Propunerea a fost susținută cu 
căldură de Gheorghe Afloarei, pro
fesor la Liceul din Miercurea Ciuc, 
Alexe Raduli, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Miercu
rea Ciuc, Lăszlofy Csaba, tehnician 
la Uzinele de fier Vlăhița, medicul 
Bajkd Barabăs, din Miercurea 
Ciuc, și alții, care au scos 
în evidență profundele înnoiri pe
trecute în anii construcției so
cialiste în orașul Miercurea Ciuc 
și în localitățile din județ. Vor
bitorii și-au exprimat deplina 
încredere și adeziune față de poli
tica partidului, care oferă tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, largi posibilități de 
a participa la conducerea vieții e- 
conomice, politice și sociale a țării.

Luînd cuvîntul, tovarășul Janos 
Fazekas a relevat că poporul nos
tru se prezintă în alegeri cu un 
bogat bilanț de realizări pe toate 
tărîmurile de activitate. Vorbito
rul a subliniat perspectivele care 
se deschid în 1969 pentru dezvol
tarea economiei, științei și culturii 
în țara noastră, pentru ridicarea 
României socialiste pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

Un mare număr de locuitori al 
orașului Alexandria — muncitori, 
ingineri, cadre didactice, țărani din 
cele două cooperative agricole din 
localitate, din comunele Țigănești, 
Poroschia și Mîrzăneșt.i — s-au 
întîlnit marți după amiază în hala 
întreprinderii industriale Islazul, 
într-o însuflețită adunare în ca
drul căreia a fost propus candi
datul Frontului Unității Socialiste 
în circumscripția electorală nr. 1 
Alexandria pentru alegerile de 
deDutați în Marea Adunare Națio
nală.

După o prezentare a succeselor 
dobîndite de poporul nostru în ul
timii ani, succese la care și-au 
adus contribuția entuziastă și lo
cuitorii județului Teleorman, to
varășul Marin Drăgan, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
județean al Frontului Unității So
cialiste, l-a propus candidat pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională pe tovarășul 
GHEORGHE RADULESCU, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Salutînd cu vie satisfacție pro
punerea făcută, Emil Pîrvan, di
rectorul întreprinderii Islazul, prof. 
Nicolae Frumosu, directorul Li
ceului nr. 2 Alexandria, medicul 
Radu Dobrescu, Paraschiva Țiței, 
președinta comitetului orășenesc 
al femeilor, Gheorghe Dinu, pre
ședintele cooperativei agricole 8 
Martie din comuna Țigănești, au 
reliefat biruințele dobîndite de oa
menii muncii din județul Teleor
man, sub conducerea comuniștilor, 
în dezvoltarea economiei și cultu
rii, în întreaga operă de construc
ție socialistă. Ei l-au asigurat pe 
candidat că îi vor susține candi
datura atît prin votul pe care îl 
vor da la 2 martie, cît și prin 
activitatea neobosită pe care o vor 
desfășura fiecare la locul său de 
muncă.

Tovarășul Gheorghe Radules
cu, după ce a mulțumit par
ticipanților pentru încrederea 
acordată, s-a referit la procesul 
de continuă aprofundare și per
fecționare a democrației socialiste, 
evidențiind marile energii creatoa
re pe care le scoate la lumină po
litica partidului de antrenare a 
unor mase tot mai largi de oameni 
ai muncii la conducerea vieții po
litice, economice, sociale.

în sala frumoasei Case de cul
tură din Bacău a avut loc o însu
flețită adunare, la care au parti
cipat numeroși reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, cadre didactice și stu- 
denți de la Institutul pedagogic, oa
meni de artă și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Subliniind transformările înnoi
toare care au avut loc în ultimii 
ani în toate orașele și satele ju
dețului, ca urmare a aplicării po
liticii înțelepte a partidului, tova
rășul loan Ichim, prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Unității So
cialiste, a propus candidat pentru 
circumscripția electorală nr. 1 Ba- 
cău-Sud în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională 
pe tovarășul LEONTE RĂUTU, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Importantele realizări obținute 
în județul și municipiul Bacău pe 
tărîm economic, urbanistic-edilitar, 
social-cultural și-au găsit oglindi
rea în cuvintele pline de entuziasm 
ale tovarășilor Lazăr Muraru, se
cretar al Comitetului municipal 
Bacău al U.T.C., Marin Cosmescu, 
profesor la Liceul nr. 2, Ioan Pro
dan, medic, Iosif Weiss, maistru la 
fabrica „Proletarul", și ale altor 
vorbitori, care și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci cu toate for
țele pentru a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan pe 1969, pentru a 
contribui la înfăptuirea angaja
mentelor luate recent de consiliul 
popular județean de a realiza prin 
muncă patriotică lucrări edilitar- 
gospodărești în valoare de peste 
100 milioane Iei. Ei au arătat, tot
odată, că sprijină cu însuflețire 
propunerea făcută.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, 
care, după ce și-a exprimat mul
țumirile față de alegători pentru 
încrederea arătată, a făcut o suc
cintă prezentare a succeselor re
purtate de poporul nostru în pe
rioada care s-a scurs de la ulti
mele alegeri. Cetățenii orașului și 
județului Bacău — a relevat vor
bitorul — dispun de largi posi
bilități pentru a contribui și mai 
mult la realizarea mărețului pro
gram de edificare a socialismului, 
la atingerea înaltelor țeluri de 
propășire multilaterală a țării spre 
care ne călăuzește partidul.

Numeroși cetățeni din municipiul 
Giurgiu, muncitori, ingineri, tehni
cieni, cadre didactice, medici, gos
podine, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești au luat 
parte la adunarea ce a avut loc 
la Casa de cultură din oraș, în 
cadrul căreia tovarășul GHEOR
GHE STOICA, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
al Consiliului de Stat, a fost de
semnat drept candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru circum
scripția electorală nr. 1 Giurgiu, 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Gheorghe Necula, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., președintele Con
siliului județean al Frontului Uni
tății Socialiste. Vorbitorul a făcut 
o trecere în revistă a realizărilor 
oamenilor muncii din județul Ilfov 
de la ultimele alegeri, subliniind 
că acestea sînt o expresie grăitoa
re a politicii partidului de dezvol
tare multilaterală a patriei, a preo
cupării consecvente pentru dezvol
tarea armonioasă a tuturor jude
țelor țării. La Giurgiu au luat fi
ință și s-au dezvoltat noi unități 
industriale. Au fost construite noi 

blocuri de locuințe, o casă de cul
tură, o policlinică, școli. în acest 
an. economia județului Ilfov va cu
noaște o nouă dezvoltare : se pre
cede ca producția globală industri
ală să crească cu 13 la sută față de 
realizările anului precedent.

Au luat apoi cuvîntul Constan
tin Vilsan, secretarul comitetului 
de partid de la Șantierele navale 
Giurgiu. Petra Vlaicu, directoarea 
Liceului nr. 1, ing. Niculae Simion, 
secretarul comitetului de partid al 
Direcției navigației fluviale, Ana 
Budurescu, muncitoare la Fabrica 
„Steagul roșu", secretara organiza
ției U.T.C., dr. Șerban Iliescu, di
rectorul Spitalului unificat din lo
calitate, care au sprijinit unanim 
propunerea făcută.

Luînd cuvîntul, în încheierea a- 
dunării, tovarășul Gheorghe Stoica 
a mulțumit călduros participanți
lor pentru încrederea acordată. 
Programul de dezvoltare economică 
și social-culturală elaborat de par
tid, cu care candidați) Frontului 
Unității Socialiste se prezintă în 
fața alegătorilor — a spus vorbi
torul — este consacrat ridicării 
bunăstării materiale și spirituale 
a oamenilor muncii, țelul suprem 
al întregii activități a partidului 
nostru.

La Baia Mare, în sala cinemato
grafului „Minerul", a avut loc o 
adunare entuziastă, la care au par
ticipat oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte naționalități 
din circumscripția electorală nr. 1 
Baia Mare-Nord.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R., președintele Consiliului 
județean al Frontului Unității So
cialiste. a reliefat marile transfor
mări socialiste care au ridicat me
leagurile maramureșene — în tre
cut hărăzite înapoierii economice 
și culturale — la binefacerile pro
gresului și civilizației.

A fost apoi propus candidat al 
Frontului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională tovarășul DUMI
TRU COLIU, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului cen
tral de partid.

Primită cu bucurie, candidatura 
a fost susținută de numeroși parti- 
cipanți. Florian Băgăluț, directorul 
Combinatului chimico-metalurgic 
din Baia Mare, Petru Ardelean, 
miner la Exploatarea minieră Să- 
sar, Silvia Timbolschi, lector uni
versitar la Institutul pedagogic din 
Baia Mare, Costin Simion, maistru 
preparator la flotația centrală, 
precum și alți vorbitori și-au 
exprimat profundul atașament față 
de partid și politica sa, a cărei 
justețe și clarviziune se reflectă 
și în dezvoltarea impetuoasă eco- 
nomico-socială a județului Mara
mureș.

în numele locuitorilor județului 
și municipiului, vorbitorii s-au an
gajat să muncească cu abnegație 
și pasiune pentru înfăptuirea mă
rețului program de edificare socia
listă elaborat de partid.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru Coliu, 
care, mulțumind alegătorilor pen
tru cinstea ce i-au acordat-o de- 
semnîndu-1 candidat în alegerile 
de la 2 martie, a subliniat perspec
tivele luminoase ce se deschid 
pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre.

în sala de spectacole a Clubului 
central din Bicaz, un mare număr 
de locuitori ai orașului și ai comu
nelor învecinate au luat parte la 
o însuflețită adunare în cadrul că
reia tovarășul EMIL DRĂGA- 
NESCU, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a fost desemnat 
candidat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția electorală, 
numărul 3 Bicaz, pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională.

Susținînd cu căldură propunerea 
făcută de tovarășul Ștefan Boboș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Neamț, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, nu
meroși vorbitori — printre care 
Vasile Olaru, directorul Fabricii 
de ciment din Bicaz, Veroni
ca Mihăilescu, profesoară la li
ceul din localitate, Cornel Con- 
stantinescu, medic la Sanato
riul de la Bisericani, Vasile Dio- 
nisie, directorul întreprinderii fo
restiere Tarcău, Nicolae Nica Țe- 
peș, țăran din comuna Bicaz-Chei, 
și alții — au subliniat că oamenii 
muncii din județul Neamț, parti
cipants înflăcărați la marile pre
faceri care au schimbat din teme
lii peisajul economic al acestor 
meleaguri, sînt mîndri de înfăptui
rile din anii construcției socialiste. 
Pe aceste locuri, la Bicaz, a fost 
construită o puternică hidrocen
trală. iar pe Bistrița un întreg 
lanț de centrale hidroenergetice. 
De asemenea, în acest nou centru 
industrial a fost construită o fa
brică de ciment, ale cărei produ
se sînt cunoscute nu numai în țara 
noastră, ci și în alte 50 de țări de 
pe toate meridianele pămîntului. 
Vorbitorii au arătat că realizările 
de seamă obținute de oamenii mun
cii din județul Neamț sînt o ex
presie grăitoare a felului în care 
toți cei ce muncesc înfăptuiesc po
litica înțeleaptă a partidului nos
tru de dezvoltare armonioasă a tu
turor județelor țării.

Mulțumind călduros, pentru înal
ta încredere acordată, tovarășul 
Emil Drăgănescu și-a exprimat 
convingerea că locuitorii orașului 
Bicaz vor întîmpina evenimentul 
alegerilor cu noi realizări pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an, pentru realizarea progra
mului trasat de partid de înflorire 
continuă a patriei.

La Sf. Gheorghe o însuflețită 
adunare cetățenească a avut loc 
ieri în sala Teatrului de Stat. 
După ce a prezentat auditoriului un 
amplu tablou al realizărilor în
noitoare obținute de oamenii mun
cii din județ în anii construcției 
socialiste, tovarășul Carol Kiraly, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Covasna, președin
tele Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste, a propus 
candidat pentru circumscripția e- 
lectoralâ nr. 1 Sf. Gheorghe în 
alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională pe tovară
șul MIHAI GERE, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., președinte al Comitetului 
pentru Problemele Administrației 
Locale.

Sprijinind cu căldură propune
rea, tovarășii Zoltan Hegyi, direc
torul Uzinelor textile „Oltul" din 
localitate, dr. Petru Oprea, direc
torul Direcției sanitare județene, 
artista emerită Ana Dukasz, direc
toarea Teatrului de Stat din Sf. 
Gheorghe. Tamaș Plugor, președin
tele C.A.P. Chichiș, și alți vorbitori 
au subliniat adincul democratism 
al politicii partidului, drepturile 
largi de afirmare pe toate tărîmu
rile de activitate economică, socia
lă, culturală de care se bucură toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
români, maghiari și de alte națio
nalități, uniți în marea familie a 
României socialiste. în numele oa
menilor1 muncii din județ, vorbi
torii și-au exprimat adînca lor 
recunoștință și atașamentul față 
de Partidul Comunist Român, față 
de conducerea sa, strîns legată de 
masele largi de oameni ai muncii.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Gere, 
care, mulțumind pentru încrederea 
acordată, a accentuat necesitatea 
ca organele locale de stat, cu spri
jinul larg al maselor populare, 
să-și sporească eforturile pentru 
valorificarea mai deplină a boga
tului potențial material și uman 
existent în județ, pentru dezvolta
rea în continuare ă economiei și 
culturii, pentru progresul multila
teral al patriei noastre socia”ste.

La Uzina de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" din Capitală a avut 
loc o adunare plină de însuflețire, 
în cadrul căreia a fost propus can
didat în circumscripția electorală 
nr. 26 București pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională tovarășul DUMITRU 
POPA, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C-R-, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Susținînd cu însuflețire propu
nerea făcută de tov. Jan Beiu, di
rectorul Uzinei „Grivița Roșie", 
membru în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, tova
rășii Ion Popescu, cazangiu la a- 
ceastă uzină, Alexandru Groza, di
rectorul Institutului de cercetări al 
Ministerului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, Adam Căliman, 
directorul Școlii generale nr. 175, 
Elena Georgescu, muncitoare, 
Gheorghe IoneScu, pensionar, dr. 
Ion Filipescu, directorul materni
tății „Grivița", Sergiu Demetriad, 
actor la Teatrul C.F.R. Giulești, au 
subliniat caracterul profund știin
țific al politicii partidului, izvorîtă 
din interesele națiunii noastre so
cialiste, și s-au angajat să contri
buie cu toată capacitatea și ener
gia la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R.

Mulțumind pentru încrederea ce 
i-a fost acordată, tovarășul Dumi
tru Popa a arătat perspectivele ce 
se deschid în viitor pentru dezvol
tarea activității economice, știin
țifice și culturale din Capitală, ex- 
primîndu-și convingerea că oame
nii muncii din București își vor 
consacra toate eforturile pentru a 
traduce în viață mărețul program 
elaborat de partid, în scopul ridi
cării României socialiste pe noi 
trepte ale progresului și civiliza
ției.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, izvorîtă din adeziunea' u- 
nanimă față de politica internă și 
externă a partidului nostru la clu
bul uzinei „Independența’ din Si
biu a avut loc marți adunarea pen
tru desemnarea candidatului Fron
tului Unității Socialiste pentru ale
gerile de deputați în Marea Adu
nare Națională. Luînd cuvîntul. 
tovarășul Richard Winter, prim-se
cretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R., a înfățișat tabloul 
dezvoltării economice și culturale 
a județului, perspectivele care se 
deschid astăzi în fața acestui ju
deț.

Candidat în circumscripția elec
torală nr. 2 Sibiu-Centru a fost 
propus tovarășul VASILE PATI- 
LINEȚ, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

în cuvîntul lor, tovarășii Nico
lae Munteanu, .inginer șef al în
treprinderii „Victoria". Karlheinz 
Reschner, secretar al comitetului 
municipal de partid, loja Benia
min, profesor la Liceul nr. 3, Sa- 
veta Valase, muncitoare la fabrica 

de confecții „Steaua Roșie", doctor 
docent Carol Gollner și alți vor
bitori au arătat că în județul Si
biu, ca pretutindeni în țara noas
tră, socialismul și-a pus ampren
ta sa binefăcătoare. Sibiul a de
venit astăzi un puternic centru 
industrial și cultural. Ca urmare 
a noilor obiective industriale puse 
în funcțiune, între care Combina
tul de morărit și panificație, hala 
de montaj a uzinelor „Independen
ța", noile secții ale uzinelor „13 
Decembrie", „Balanța" și „Liber
tatea", numai în perioada ultimei 
legislaturi producția industrială a 
orașului a crescut cu 46,3 la sută. 
De asemenea, Sibiul s-a îmbogățit 
cu noi cartiere de locuințe, com
plexe comerciale, cluburi și alte 
construcții de interes social-cul
tural.

Candidați în alte
a a a Ba B m Bcircumscripții electorale

în adunările care au avut loc 
marți au mai fost desemnați urmă
torii candidați ai Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională în :

JUDEȚUL ALBA : general-colone’ 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, în circumscripția electorală 
nr. 2 Sebeș ; Nicolae Roșu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Alba Iulia al P.C.R., președintele 
consiliului popular municipal, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Alba 
Iulia.

JUDEȚUL ARAD : Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Arad-Esl; 
Petru Bratu, lăcătuș la uzina „Va
gonul", în circumscripția electorală 
nr. 1 Arad-NOrd.

JUDEȚUL ARGEȘ: Alexandru 
Codarcea, președintele Comitetului 
de stat al geologiei, în circumscrip
ția electorală nr. 4 Curtea de Argeș ; 
Dumitru Mihai, directorul Uzinei 
de piese auto Colibași, în circum
scripția electorală nr. 7 Stîlpeni; 
Gheorghe Tuiu, președintele consi
liului sindical județean, în circum
scripția electorală nr. 10 Domnești.

JUDEȚUL BACĂU : dr. Gheorghe 
Ilasan, rectorul Institutului pedago
gic Bacău, în circumscripția electo
rală nr 5 Izvorul Berheclului ; 
Gheorghe Călin, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 9 Stefan cel Mare.

JUDEȚUL BIHOR : loan Ciucu, 
șeful exploatării miniere Voivozi, în 
circumscripția electorală nr. 7 Po
pești ; Emeric Szabo, Erou al Mun
cii Socialiste, directorul I.A.S. Valea 
lui Mihai, în circumscripția electo
rală nr. 5 Săcuieni.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Roman Moldovan, președintele Co
mitetului de stat pentru preturi. în 
circumscripția electorală nr. 1 Bis
trița ; Adalbert Crișan, prim-secretar 
al comitetului județean al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 3 Nă- 
săud.

JUDEȚUL BOTOȘANI: Dumitru 
Landea, președintele C.A.P. Con- 
cești. în circumscripția electorală hr. 
3 Darabani : Dumitru A. Honceru, 
vicepreședintele C.A.P. Vîrfu Cîmpu- 
lui, în circumscripția electorală nr. 
10 Mihail Eminescu.

JUDEȚUL BRAȘOV : Eduard Ioan 
Eisenburgcr, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din România, redactor-sef 
al revistei . Karpaten Rundschau". în 
circumscripția electorală nr 6 Rupea : 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean. în circumscripția electorală nr. 
7 Făgăraș.

JUDEȚUL BRĂILA : Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chimice, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Brăila-Sud : Dobre Popescu, maistru 
la Uzinele „Progresul“-Brăila, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Brăila- 
Nord.

JUDEȚUL BUZĂU : ing. Gheorghe 
Rizea, directorul I.M.A.-Poșta-Cîlnău. 
în circumscripția electorală nr. 5 Zăr- 
nești ; Constantin Harpalete, pre
ședintele C.A.P.-Brădeanu. în circum
scripția electorală nr. 7 Smeenl.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN : loan 
Avram, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Oțelul 
Roșu ; Ilie Făsui, prim-secretar 
al comitetului județean al P C.R., în 
circumscripția electorală nr. 4 Ca
ransebeș ; Maria Pascadi, profesoară 
la Liceul nr. 2-Reșița. în circum
scripția electorală nr. 9 Oravița.

JUDEȚUL CLUJ : acad. Constan
tin Daicoviciu, consilier în Ministerul 
Invățămîntului, în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 Institutul agronomic 
Cluj ; Aurel Duca, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R,, în 
circumscripția electorală nr. 7 Turda.

JUDEȚUL CONSTANTA : Nicolae 
Hudițeanu. președintele C.A.P.-Co- 
mana. în circumscripția electorală 
nr. 7 Negru Vodă.

JUDEȚUL COVASNA : Ion Dra- 
goș, prim-vicepreședinte al consiliu
lui popular județean. în circumscrip
ția electorală nr 4 Covasna ; Mihal 
Covacs. președintele C.A.P.-Cătălina. 
în circumscripția electorală nr. 2 
Tg. Secuiesc.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA : Nicolae 
Tăbîrcă. prim-secretar al Comitetu
lui județean P.C.R. Dîmbovița, pre-

Mulțumind pentru desemnarea sa 
drept candidat al Frontului Uni
tății Socialiste, tovarășul Vasile 
Patilineț a relevat noile realizări 
dobîndite de oamenii muncii ro
mâni, maghiari și germani, care, sub 
conducerea partidului, traduc zi de 
zi în fapt luminoasele prevederi 
ale programului celui de-al IX-lea 
Congres și prevederile Conferinței 
Naționale a partidului.

Sute de petroliști, energeticieni, 
constructori, muncitori tipografi și 
tăbăcari, studenți și cadre didac
tice, actori, medici, țărani coope
ratori din comuna Bucovăț, repre
zentanți ai locuitorilor din cir
cumscripția electorală nr. 4 Cra- 
iova-Vest, prezenți în sala Teatru
lui Național din localitate, au pro
pus drept candidat al Frontului- 
Unității Socialiste pentru alegerile

ședințele consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală nr.
2 Pucioasa ; Cccilia Dițescu, inginer 
agronom la C.A.P. Malul cu Flori, 
în circumscripția electorală nr. 10 
Voinești.

JUDEȚUL DOLJ : Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 13 Calafat; 
Constanța Drăghia Ciontu, preșe
dinta comitetului județean al fe
meilor, în circumscripția electorală 
nr. 9 Dăbuleni ; Dumitru Dinișor, 
președintele C.A.P.-Goicea Mare, în 
circumscripția electorală nr. 11 
Bîrca.

JUDEȚUL GALAȚI: Gheorghe 
Lupea, maistru la Șantierul naval 
Galați în circumscripția electorală 
nr. 2 Galați-Nord ; Ștefan Bălan, 
ministrul invățămîntului, în circum
scripția electorală nr. 10 Liești.

JUDEȚUL GORJ : prof. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, în circumscripția 
electorală nr. 7 Peștișani ; Gheorghe 
Paloș, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Tg. Căr- 
bunești ; Constantin Cojocaru, tehni
cian petrolist la schela extracție Ți- 
cleni. în.circumscripția electorală nr.
3 Ticleni ; Gheorghe Spineanti. pre
ședintele C.A.P. Bălești-Gorj, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Bumbești 
Jiu.

JUDEȚUL HARGHITA : prof.
Emeric Antal, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Harghita. în 
circumscripția electorală nr. 7 orașul 
Cristuru Secuiesc.

JUDEȚUL HUNEDOARA : Ing. 
Vasile Ciriperu, șeful exploatării mi
niere Lupeni. în circumscripția elec
torală nr. 6 Lupeni. Bujor Almășan, 
ministrul minelor. în circumscripția 
electorală nr. 11 Certejul de Sus.

JUDEȚUL IALOMIȚA : Mihal Le
vente, -secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
directorul Institutului de cercetări 
economice. în circumscripția electo
rală nr. 3 Fetești ; Emanoil Medeșan, 
maistru la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Călărași. în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Călărași.

JUDEȚUL IAȘI : Miu Dobrescu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean. în circumscrip
ția electorală nr. 14 Podul Iloaiei ; 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul U- 
niversitătii „Al. Ioan Cuza". în cir
cumscripția electorală nr. 2 Iași- 
Nord-Est.

JUDEȚUL ILFOV : Alexandrina 
Tanașcu. tehnician la Fabrica de con
serve Buftea. în circumscripția elec
torală nr. 2 Buftea ; Dumitru Boroi, 
maistru sondor la schela Cartojani, 
în circumscripția electorală nr. 16 
Crevedia Mare ; loan Drăghici, pre
ședintele C.A.P. Putineiu. în circum
scripția electorală nr. 6 Putineiu.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : Leonti- 
na Ursu. directoarea Liceului peda
gogic din Sighetul Marmatiei. în cir
cumscripția electorală nr. 6 Vișeul 
de Sus ; Gheorghe Gal. maistru mi
ner la exploatarea minieră Baia 
Sprle, în circumscripția electorală 
nr. 4 Baia Sprie.

JUDEȚUL MEHEDINȚI : Dumitru 
Ivanovfci. membru al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 4 
Baia de Aramă ; Constantin Drăgoes- 
cu, prim-secretar al comitetului ju
dețean al P.C.R., președintele consi
liului popular județean. în circum
scripția electorală nr. 5 Vînju Mare ; 
Ing. Nicolae Mănescu. director gene
ral al grupului de șantiere al I.C.H. 
Porțile de Fier, în circumscripția 
electorală nr. 2 Orșova.

JUDEȚUL MUREȘ : Gyorgy Ko- 
vâcs. scriitor, redactor-șef al revistei 
„Igaz-Szo". în circumscripția electo
rală nr. 7 Miercurea Niraiului ; Va
sile Rus. prim-secretar al Comitetu
lui municipal Tg. Mureș al P.C.R., 
primarul municipiului. în circum
scripția electorală nr. 2 Tg. Mureș ; 
Ioan Benko, prim-vicenresedinte al 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 13 —
Iernut.

JUDEȚUL NEAMȚ: Vasile Be- 
liana, director general al Uzinelor de 
fibre sintetice Săvinești, în circum
scripția electorală nr. 6 Roznov.

JUDEȚUL OLT: Nicolae Guină, 

în Marea Adunare Națională pe 
tovarășul GHEORGHE GASTON 
MARIN, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Arătîndu-și acordul deplin față 
de propunerea prezentată adunării, 
numeroși participanți s-au referit 
pe larg Ia progresul economic, so
cial și cultural înregistrat în ultimii 
patru ani de județul Dolj. Prin 
date și cifre elocvente, a fost evi
dențiat faptul că azi în Dolj revine 
pe cap de locuitor o producție glo
bală dublă față de 1965.

în încheierea adunării, tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin a mulțu
mit pentru încrederea ce i s-a 
acordat și a subliniat sarcinile mo
bilizatoare stabilite de partid pen
tru înflorirea continuă a României 
socialiste.

membru al C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 Balș ; 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R.. 
în circumscripția electorală nr. 1 Sla
tina ; Dumitru Tudose, președintele 
C.A.P Stoicănești, în circumscripția 
electorală nr. 10 Drăgănești-Olt; 
Gheorghe Paraschiv, secretarul co
mitetului de partid al Uzinei de 
aluminiu Slatina. în circumscripția 
electorală nr. 5 Piatra Olt.

JUDEȚUL PRAHOVA: Dumitru 
Balalia, prim-secretar al comitetu
lui județean al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean. în cir
cumscripția electorală nr. 16 Breaza.

JUDEȚUL SATU MARE : Iosif 
Uglar, prim-secretar al comitetului 
județean al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. .6 Cărei, Maria Zidaru. 
președinta C.A.P.-Păulești, în circum
scripția electorală nr. 4 Culci.

JUDEȚUL SĂLAJ : Vasile Vaida, 
președintele Casei centrale de pensii 
a U N.C.A.P., în circumscripția elec
torală nr. 6 Ileanda ; Laurean Tulai. 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Zalău.

JUDEȚUL SIBIU : Ana Ionuț, teh
nician la Vitrometan-Mediaș, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Mediaș, 
ing. Mirea Negrilă, director general 
al Uzinelor „Independenta“-Sibiu. în 
circumscripția electorală nr. 7 Ocna 
Sibiului.

JUDEȚUL SUCEAVA : Emil Bobu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 11 Boroaia ; 
Stela Rădășanu, profesoară emerită 
la Liceul „Ștefan cel Mare" din 
Suceava, în circumscripția electorală 
nr. 14 Salcia.

JUDEȚUL TELEORMĂN : Radu 
Rîciu, președintele C.A.P. „înfrăți
rea" Drăgănești Vlașca, în circum
scripția electorală nr. 2 Drăgănești 
Vlașca ; Maria Toda, inginer zooteh
nist la C.A.P. Roșiori de Vede, în 
circumscripția electorală nr. 7 Ro
șiori de Vede ; Nicolae Rovinaru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Teleorman, în circum
scripția electorală nr. 4 Tătărăști de 
Jos.

JUDEȚUL TIMIȘ : acad. Remus 
Răduleț. vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, în 
circumscripția electorală nr. 12 Bu- 
zias : Mihai Telescu, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean. în circumscripția electorală nr. 
14 Lugoj.

JUDEȚUL TULCEA: Atanase
Condrat, directorul întreprinderii 
piscicole Jurilovca. în circumscripția 
electorală nr. 2 Babadag.

JUDEȚUL VASLUI : Gheorghe Tă- 
nase. prim-secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R.. președin
tele consiliului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 9 Mur- 
geni ; ing. Mircea Simovlci. directo
rul Fabricii de rulmenți Bîrlad, în 
circumscripția electorală nr. 10 Pu- 
iești.

JUDEȚUL VÎLCEA : Ștefan Voicu, 
redactor șef al revistei „Lupta de 
clasă", în circumscripția electorală 
nr. 8 Orlești ; Petre Dănică. prim-se
cretar al comitetului județean al 
P C.R., președintele consiliului popu
lar județean. în circumscripția elec
torală nr. 6 Bălcești ; Gheorghe Co
coș, director general al grupului de 
șantiere I.C.H.-Lotru, în circumscrip
ția electorală nr. 2 Călimănești.

JUDEȚUL VRANCEA : Simion Do- 
brovlci, prim-secretar al comitetului 
județean al P.C.R., președintele con
siliului popular județean. în circum
scripția electorală nr. 2 Odobești; 
Neculai Chipăilă. prim-vicepresedinte 
al consiliului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 3 
Panciu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI : Eleo
nora Cojocaru, muncitoare Ia Fabri
ca de confecții și tricotaje București, 
în circumscripția electorală nr. 20 — 
„13 Decembrie" ; Lina Ciobanu, prim- 
secretar al Comitetului P.C.R. al sec
torului 2 București, președintele 
Consiliului popular al sectorului 2, 
în circumscripția electorală nr. 35- 
Tei ; Dumitru Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, în cir
cumscripția electorală nr. 11 — Par- 1 
cui Libertății.
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teatre
■ Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (Ia Sala Mică a Palatului) : Con
cert de muzică de cameră dat de Radu 
Aldulescu și Albert Guttman. Program 
— Beethoven. — 20.
• Opera Română i Liliacul_ 19,30.

• Teatrul de Operetă : My fair lady — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19.30.

• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.

V • Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Frumoasa duminică de sep
tembrie — 19,30 ; (sala Studio) : Femei 
singure — 20.

Consecințe ale anemiei 
spiritului selectiv 
in valorificarea
dramaturgiei interbelice

în cadrul unor însuflețite adunări 
cetățenești, care au avut loc în în
treaga țară consiliile județene, mu
nicipale, orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste au pro
pus- drept candidați pentru alegerile 
de deputați în organele locale ale 
puterii de stat, numeroși muncitori 
și țărani cooperatori, oameni de ști
ință și tultură, ingineri, medici, pro
fesori și militari, activiști de partid 
și de stat, femei și tineri, oameni ai 
muncii români și din rîndul națio
nalităților conlocuitoare, care, prin 
activitatea profesională, politică și 
obștească, prin contribuția pe care 
au adus-o la realizarea importante
lor sarcini privind dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii românești, 
la dezvoltarea multilaterală a orașe
lor și comunelor, și-au cîștigat în
crederea și respectul maselor largi.

Exprimîndu-și sentimentele cu 
care întîmpină alegerile de la 2 mar
tie, cetățenii care 
la aceste adunări 
date semnificative, 
ne de prospețime, 
și social al patriei 
Ei au subliniat, în același timp, că 
actuala campanie electorală se des
fășoară pe terenul fertil al unei 
efervescente întreceri în cadrul că
reia oamenii muncii s-au angajat ca, 
prin eforturi unite, să facă din anul 
celei de a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei un an de mari succese. 
Numeroși vorbitori au relevat că în 
țara noastră s-au luat ample măsuri 
pentru perfecționarea activității în 
toate domeniile, pentru creșterea 
bunăstării poporului, pentru partici
parea tot mai activă și mai intensă 
a maselor la conducerea treburilor 
obștești și pentru lărgirea și adînci- 
rea democrației socialiste.

în cadrul întrecerii între consiliile 
populare, au relevat vorbitorii, re
sursele locale vor fi mai judi
cios folosite, se va îmbunătăți activi
tatea de perfecționare a muncii în a- 
gricultură, comerț, în administrație. 
Ei au 
portanta pe care o are legea de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare, adoptată recent de Marea 
Adunare Națională, care creează un 
cadru larg pentru desfășurarea la un 
nivel calitativ mereu mai înalt a 
muncii organelor locale ale puterii 
de stat, pentru stimularea inițiativei 
și creșterea răspunderii acestora.

Participanții la adunări au arătat 
că Frontul Unității Socialiste se pre
zintă în fata alegătorilor cu un pro
gram adoptat de întregul popor, me
nit să asigure mersul continuu ascen
dent al tării pe calea progresului e- 
conomic și social-cultural — progra
mul politic 
Român.

au luat cuvîntul 
au înfățișat, prin 
prin imagini pli- 
tabloul economic 
noastre socialiste.

subliniat, totodată, im-

al Partidului Comunist

*
existente pînă în pre- 
că luni și marți au fost

Din datele 
zent rezultă 
desemnați în peste 5 000 de adunări 
cetățenești din întreaga țară, la care 
au participat 428 000 de oameni ai 
muncii, un număr de 440 de candi
dați pentru alegerile în Consiliile 
populare județene, 287 în Consiliile 
populare municipale, 428 în Con
siliile populare orășenești și' 5 041 de 
candidați în Consiliile populare co
munale.

JUDEȚUL BACAU 
două zile, pentru 
au fost propuși 
tru municipii 
cele orășenești 
iar în 
munale 98 
au relevat 
chimice și 
totodată că 
torești din .
ca urmare a activității depuse de or
ganele locale s-a dezvoltat. în ultimii 
patru ani. rețeaua unităților de des
facere. a crescut numărul școlilor, iar 
lumina electrică s-a extins mult în 
satele județului.

JUDEȚUL CONSTANȚA. — Luni și 
marți, pentru consiliul popular jude
țean au fost desemnați 11 candidați, 
pentru consiliul popular municipal 
un candidat, pentru consiliile orășe
nești 10 candidați, iar pentru cele 
comunale s-au înregistrat 66 de pro
puneri. Prilej pentru trecerea în re
vistă a marilor realizări obținute de 
oamenii muncii, adunările au oferit 
vorbitorilor posibilitatea de a releva 
munca temeinică depusă de oamenii 
muncii din agricultură, de pe urma 
căreia se înregistrează astăzi remar
cabile succese. în anii ultimei legis
laturi, organele locale, cu sprijinul 
larg al maselor, au desfășurat o ade
vărată ofensivă pentru dezvoltarea li
toralului Mării Negre, pentru spo
rirea potențialului industriei locale 
care să satisfacă cerințele sutelor de 
mii de turiști.

Printre cei desemnați drept candi
dați în consiliul popular județean fi
gurează numele ing. dr. Petru Tomo- 
roga. directorul Stațiunii experi
mentale Dobrogea și Menat Sădi, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din satul Tătaru.

în primele adunări care au avut loc 
în JUDEȚUL BRAȘOV, pentru con
siliul popular județean au fost pro
puși 3 candidați, consiliul municipal 
9. consiliile populare orășenești 14. 
Iar pentru consiliile populare comu
nale 3 candidați. în adunările în ca
drul cărora s-au făcut aceste propu
neri, numeroși vorbitori au subliniat 
că în ultimii ani. alături de dezvol
tarea economică a județului, 
s-au ridicat noi construcții de 
locuințe, obiective de interes social- 
cultural și turistic. Printre cei pro
puși se află Ion Cotoară. director la 
I.L.L Brașov și pensionara Hilde 
Herman, care candidează pentru a 
treia oară.

JUDEȚUL CLUJ. — Pînă marți 
seara au fost propuși 36 de candidați 
pentru consiliul popular județean, 30 
pentru consiliul popular municipal, 14 
pentru consiliile orășenești și 377 în

în primele 
consiliul județean 

11 ' 
14 
65 

consiliile . .
de candidați. Vorbitorii 
dezvoltarea industriei 

metalurgice, subliniind 
în multe centre munci- 

cuprinsul județului,

candidați, pen- 
candidați. în 
de candidați, 

populare co-

consiliile populare comunale. în ca
drul adunărilor s-a subliniat că în 
marea operă desfășurată în anii 
construcției socialiste, s-a adău
gat Clujului, pe lîngă atributul de 
centru cultural, și cel de oraș 
industrial, s-au dezvoltat impe
tuos construcțiile de locuințe și e- 
dificii social-culturale cu aportul im
portant adus.de organele locale. Nu
meroși vorbitori au arătat, de ase
menea, că în viitoarea legislatură 
consiliile populare, care înfăptuiesc 
pe plan local politica partidului și a 
statului, vor stimula și mai intens 
inițiativa cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, pentru dezvoltarea for
țelor de producție, pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale și 
culturale a poporului.

JUDEȚUL GALAȚI. — în primele 
două zile ale campaniei electorale au 
fost propuși 33 de candidați în con
siliul popular județean, 48 în consi
liul popular municipal, 12 în consi
liile orășenești și 506 candidați în 
consiliile populare comunale. Mulți 
dintre vorbitori au subliniat cu mîn
drie că la temelia orașului lor reîn
noit, sub moderne forme arhitectoni
ce, stă munca a mii și mii de ce
tățeni, care mobilizați de organele 
locale au muncit cu multă tragere de 
inimă. Ei și-au exprimat totodată în
crederea că noile organe locale ale 
puterii de stat — consiliile popu
lare — vor găsi resurse și mai mari 
pentru rezolvarea problemelor de in
teres local în concordantă cu intere
sele generale ale țării, asigurînd res
pectarea legilor în vigoare, stimulînd 
și mai mult participarea maselor la 
rezolvarea treburilor obștești.

JUDEȚUL GORJ. — în adunările 
care au avut loc luni si marți au 
fost desemnați 16 candidați pentru 
consiliul popular județean. 10 pentru 
consiliul municipal și cele orășenești 
și 194 de candidați în consiliile co
munale. Relevînd marile transfor
mări de ordin economic, social și 
cultural petrecute în cuprinsul ju
dețului. printre care noile exploatări 
miniere și noul oraș Motru. multi 
dintre vorbitori au arătat că Gorjul 
se află acum cu temeliile sale solide 
în fata unor perspective pline de 
optimism. Altl vorbitori au relevat 
faptul că printre candidați se află 
oameni destoinici ca Petre Pîrvut, 
actualul primar al orașului Țicleni. 
ing. Corneliu Bătăcui. directorul ge
neral al întreprinderii miniere Motru, 
și multi alții, care vor pune umărul 
cu nădejde! ca și pînă acum pentru 
continua înflorire a acestor melea
guri.

JUDEȚUL HUNEDOARA. — în 
decursul primelor două zile ale cam
paniei electorale în consiliul popular 
județean au fost propuși 15 candi
dați, în consiliul municipal 37, în 
cele orășenești 63. iar în consiliile 
populare comunale 260. Alături de 
succesele de însemnătate națională 
din domeniul industriei miniere si 
metalurgice, numeroși vorbitori au 
subliniat că datorită creșterii gra
dului de urbanizare în cuprinsul ju
dețului a luat o mare amploare con
strucția de locuințe, de unități sani
tare și comerciale, s-a modernizat 
rețeaua de drumuri. Multi dintre cei 
ce au luat cuvîntul au relevat acti
vitatea rodnică profesională, politică 
și obștească depusă de unii deputați.

JUDEȚUL IAȘI. — în cele 180 de 
adunări care au avut loc pînă acum, 
au fost propuși 12 candidați pentru 
consiliul popular județean, 16 pen
tru consiliul popular municipal. 7 în 
consilile orășenești și 199 pentru 
consiliile populare comunale. Nu
meroși vorbitori au subliniat că, 
o dată cu puternicul său profil in
dustrial pe care îl lărgește tot mai 
mult, orașul Iași, ca și alte așezări 
din cuprinsul județului, capătă o 
modernă înfățișare urbanistică. Des- 
fășurînd o rodnică activitate sub în
drumarea permanentă a partidului, 
organele locale s-au îngrijit de dez
voltarea rețelei de apă, de extinde
rea iluminatului public și a mijloa
celor de transport în comun, ca și 
de restaurarea multora dintre vechi
le monumente ale orașului.

JUDEȚUL BIHOR. — La capătul 
primelor două zile ale actualei 
campanii electorale, marcate de un 
puternic entuziasm politic, în Con
siliul județean au fost propuși 
7 candidați, în Consiliul municipal 
15, în cele orășenești 18, iar în Con
siliile populare comunale 396 de 
candidați. Printre cei propuși se află 
pensionara Ileana Bumbui, pentru 
a 6-a oară candidată, participantă 
activă la realizarea multora dintre 
obiectivele de ordin edilitar-gospo- 
dăresc și urbanistic integrate în pei
sajul Oradei. muncitorul Szel Iosif, 
care candidează pentru a treia oară.

JUDEȚUL HARGHITA. — Parti
cipanții la adunările care au avut 
loc pînă în seara zilei de marți au 
desemnat 80 de candidați ai Frontu
lui Unității Socialiste, dintre care 
4 pentru Consiliul popular județean, 
10 pentru Consiliul municipal Odor- 
heiul Secuiesc, 4 pentru consiliile 
orășenești și 62 pentru Consiliile 
populare comunale.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
realizările obținute pe linia valori
ficării mai depline a importantelor 
resurse naturale ale județului, vor
bitorii au relevat activitatea crea
toare a oamenilor muncii români și 
maghiari, sprijinul pe care aceștia 
l-au acordat activității organelor lo
cale. Mulți --- *•-* --
prevederile 
funcționare 
creează un 
fecționarea 
meniile vieții 
juridice, sociale și culturale.

JUDEȚUL MUREȘ — Pentru Con
siliul popular județean au fost înre
gistrate pînă marți seara numele a 
32 candidați, pentru ce] municipal 4. 
în consiliile orășenești 11, iar pentru

consiliile populare s-au propus 146 de 
candidați. în cadrul adunărilor nu
meroși cetățeni au relevat, alături 
de marile realizări pe tărîm econo
mic, și pe cele obținute în direcția 
perfecționării cadrului instituțional, 
a perfecționării activității organelor 
locale de stat. S-a subliniat, printre 
altele, că Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare 
consacră multiple drepturi și atribu
ții de care se vor bucura organele 
locale ale puterii de stat, creează 
totodată cadrul pentru ca atribuții 
referitoare la înființarea de noi or
ganizații economice, instituții cultu
rale și de învătămînt, pentru ocroti
rea sănătății să sporească și mai mult 
în viitor.

JUDEȚUL 
dunărilor de 
liul popular 
un candidat, 
orășenești 3 
liile populare comunale 50 de candi
dați. în adunările ținute, multi din
tre cetățeni au vorbit cu legitimă 
mîndrie despre dezvoltarea industriei 
la Sibiu. Mediaș. Copșa Mică și cele
lalte centre muncitorești. De aseme
nea. ei au relevat contribuția orga
nelor locale pentru impulsionarea 
vieții economice si social-culturale 
în centre ca Cisnădie. Agnita. Sadu. 
Ocna Sibiului. Avrig și altele. Vor
bitorii și-au exprimat încrederea că 
prin munca competentă și stăruitoa
re a viitorilor deputați. prin contri
buția efectivă a oamenilor muncii, 
județul Sibiu își va ocupa un loc 
fruntaș printre celelalte județe ale 
tării.

BUCUREȘTI — în adunările care 
au avut loc în Capitală au fost de
semnați 29 de candidați pentru con
siliul popular municipal și 75 de can
didați pentru consiliile populare ale 
sectoarelor.

• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": Doam
na de Ia Maxim — 20.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Șoricelul și păpușa — 17 : 
(sala din str. Academiei) : A fugit un 
tren — 17.
C Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Me- 
xico-Melody — 19,30.

• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămînt — 20.

SIBIU — In cadrul a- 
luni și marți. în consi- 
județean a fost propus- 

în consiliile populare 
candidați, iar în consi-

• Circul de stat: Rapsodia acrobatică 
— 19,30.

t
11,00 — Limba franceză — lecția a 41-a 

(reluare).
li,30 — Limba engleză — lecția • 42-a 

(reluare).
12,00 — TV. pentru specialiștii din in

dustrie (reluare).
12,30 — închiderea emisiunii de 

neață.
diml-

vorbitori au arătat că 
legii de organizare și 

a consiliilor populare 
cadru larg pentru per- 
activității în toate do- 

economice, politice,

★
Relevînd meritele edililor în acțiu

nile pentru modernizarea Capitalei, 
vorbitorii au subliniat că în ultimii 
ani au apărut și s-au dezvoltat noi 
și moderne cartiere de locuințe, au 
fost construite numeroase școli si 
alte edificii social-culturale, s-a dez
voltat rețeaua comercială și s-au în
treprins numeroase lucrări de înfru
musețare. Participanții la adunări au 
făcut propuneri și s-au angajat să 
activeze pentru îmbunătățirea deser
virii populației, a transportului în 
comun, să participe la acțiunile pen
tru continua înfrumusețare a Capi
talei patriei noastre.

★
Asemenea adunări, prilejuind o 

largă participare a maselor la viata 
politică a tării, atît de intensă în 
aceste zile, au avut loc în toate cele
lalte județe. în cadrul cărora au fost 
propuși drept candidați, în alegerile 
de la 2 martie, cei mai destoinici oa
meni ai muncii.

17,35 — TV. pentru specialiști — 
cină.
Tratamentul cu hormoni 
corticoizi.
Prezintă dr. Alex. Duminecă.

Medl-

glico-

18,05 — Limba germană — lecția a 38-a.

18,30 — Club XX — emisiune pentru 
tineret.
„Mîndrla modestiei*.

19,00 — Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.

19,40 — Avanpremieră.
20,00 — Reportaj anchetă.

„Ce definește personalitatea 
nui oraș 7".

20,30 — Teleclnemateca : „Gilda".
22,20 — Ecranul literar — Revistă 

„România Antiqua".
22,40 — O operă in 20 de 

„Oberon" de Weber.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

pem, înainte de a 
o simți și gîndi, ci 
o gîndim din capul 
locului axiomatic, du
pă legile logice ale e- 
videntel sau ale ne
cesității.

Această părere, care 
nici măcar n-are cali
tatea de a fi nouă, ea 
fiind de-a lungul vre
murilor susținută de 
gînditorii idealiști. 
Contravine legilor ști
inței și contrazice — 
orice tînăr care a tre
cut prin școală poate 
să o confirme 
vărul 
treptele 
pornesc 
ceptia 
realității 
treptat la 
mereu în 
cu datele ______ ,__
în continuare, același 
deplînge faptul că 
„realitatea imediată e 
euclidiană", prin alte 
cuvinte, concepem spa
țiul prin experiența 
sensibilă a postulate
lor gînditorului so
cratic din Megara. 
Temîndu-se grozav de 
fixitate șî năzuind 
aprig către mobili
tate. același substi
tuie literaturii cu
rente. „visul artei o- 
nirice". adică visul u- 
nui vis I Galimatias 
sau tautologie ? Ori
cum ar fi. autorul a- 
cestei formule, com- 
bătînd o presupusă 
închistare logică a o- 
mului cu cinci 
suri, care nu 
lumea prin ele. ci prin 
preconcepte logice, ca
de într-altă înlănțuire, 
numind „visul artei 
onirice" ca o altă ne
cesitate axiomatică, „o 
construcție logică și nu 
un hazard". Așadar, 
fără să fi dovedit că 
ar fi caduce simțurile, 
simțirea și gîndirea 
care limpezește sen
zațiile. percepțiile, im
presiile si sentimen
tele. sore a le ex
prima, ni se propu
ne un salt în necunos
cut, dar un salt al gîn- 

cu 
gîn- 
mă- 
din 
ro-

ade- 
după care 

cunoașterii 
de la per- 

sensorială a 
și urcă 

abstracțiuni, 
concordantă 
primordiale.

vreodată nici unuî 
scriitor sau artist, in
diferent de școala li
terară căreia i-ar fi 
aparținut. De ce am a- 
pela însă la constatări 
ale condiției artistice 
comune, de pretutin
deni și din toate tim
purile, cînd avem de 
a face cu o tendință 
categorică de singula
rizare ? Refuzînd ve
rificarea prin logică și 
prin evidentă, oniricii 
nu fac altceva decît să 
justifice actul lor de 
evaziune de la proble
matica filozofică a 
vremii contemporane, 
în concepția noastră 
marxist-leninistă asu-

u-

TV.

minute.

de numitul neoonirist). 
Așadar nu este onirist 
cine vrea, ci cine poa
te, adică cine este 
structurat a fi astfel ; 
ca atare, nu se poate 
comunica decît de la 
artistul structurat oni
ric, la omul din pu
blic hărăzit cu aceeași 
structură. Oniristul 
este deci un om ca 
neoamenii, dar și un 
supraom, dacă înțeleg 
bine și sensul diferen
țial al noțiunii, și sca
ra de valori respectivă. 
Pe de altă parte, el 
nu ar fi accesibil ori
cui, ci numai unei elite 
de inițiați, unei aris
tocrații estetiste.

sim- 
vede

dirii în răspăr 
realitatea, al unei 
diri care nici 
car nu se inspiră 
vis. ca visarea
mantîeă. ci recomandă 
o vagă „stare" de vis. 
Or. cea mai tipică sta
re de vis, pe trezie, 
este reveria, visarea, o 
stare care n-a lipsit

Este bine cunoscut faptul că pre
luarea valorilor din trecut constituie 
una dintre caracteristicile înfloririi 
actuale a culturii noastre socialiste, 
atestînd vigoarea izvoarelor, maturi
tatea și trăinicia ei. Teatrul nu face, 
bineînțeles, nici el excepție în aceas
tă privință, cu atît mai mult cu cît 
dramaturgia și arta noastră sce
nică s-au situat. încă de la începutu
rile lor. printre cele mai active ma
nifestări ale spiritului românesc ; ele 
s-au înfiripat și au prins putere în
tr-un ritm rapid pentru că au re
flectat permanent. în ceea ce au a- 
vut mai bun. năzuințele maselor 
populare, pentru că s-au aflat ne
contenit în slujba progresului.

Valorile interpretative, nerepeta
bile vreodată — arta actorului și a 
regizorului — s-au transmis din ge
nerație în generație, de la profesor 
la învățăcel, de la personalitate la 
personalitate, esențializîndu-se, de
venind. prin specificul lor. de fie
care dată altceva. înnoindu-se în 
pas cu cerințele vremii și răspunzînd 
sensibilității în evoluție a publicului, 
dar păstrînd nealterat sîmburele vi
tal al unei arte realiste, exprimarea 
adevărului vieții. Dramaturgia — 
baza ideologică a spectacolului de 
teatru — s-a bucurat, în schimb, de 
privilegiul perenității, pe care i-I 
conferă dubla ei apartenență, nu nu
mai la fenomenul teatral ci și la cel 
literar. Dar din însăși această situa
ție a rezultat — și în istoria umani
tății rezultă mereu, de multe veacuri 
încoace — necesitatea racordării per
manente a valențelor textului dra
maturgie cu sensibilitatea și preocu
pările fiecărei noi generații, sau. în 
orice caz. fiecărei noi epoci Istorice. 
Preluînd valorile din trecut, teatrul 
românesc de astăzi se integrează 
unui proces cultural istoric, obiectiv. 
Această integrare, necesară prin 
chiar natura teatrului ca fenomen 
social, și valabilă deci în oricare din 
etapele de evoluție anterioare, capătă 
însă. în condițiile transformării re
voluționare a societății. în condițiile 
edificării orînduirii noastre socialis
te. un colorit nou. specific, determi
nat tocmai de esența acestei trans
formări revoluționare socialiste. Pre
luarea moștenirii trecutului nu mal 
poate avea loc. așadar, oricum, la 
întîmplare sau la bunul plac al 
cuiva ; această preluare trebuie să 
se încadreze telurilor superioare ale 
mersului înainte socialist. Ea e obli
gată să se desfășoare cu discernă- 
mînt. pe baza unei profunde analize 
științifice ; iar această analiză cere — 
așa cum arăta nu de mult tovarășul 
Nicolae Ceausescu în cuvîntarea sa 
la Adunarea generală a scriitorilor 
— „disocierea clară a ceea ce a fost 
înaintat, valoros, a tot ceea ce a ex
primat necesitățile progresului so
cial. de lucrările și ideile inspirate 
din ideologia claselor exploatatoare*'.

O deosebită atenție trebuie acor
dată din acest punct de vedere mai 
ales perioadei dintre cele două răz
boaie mondiale, fiind cunoscute con
tradicțiile adînci care

zat această perioadă și care se re
flectă în mod complex și în teatrul 
românesc al vremii în genere, dar în 
special în dramaturgie. Preluarea a- 
cestei dramaturgii — pentru că ea 
ne preocupă aici — trebuie să se
lecteze, așa cum nu numai o 
dată a indicat conducerea noas
tră de partid și de stat, ceea ce 
servește mersului nostru înainte. Si, 
nu ne putem plînge. dramaturgia ro
mânească interbelică oferă ca și 
clasică, suficiente posibilități 
autentică valorificare. Nu ne 
găduim, desigur, să enumerăm 
cum mulțimea de piese care ar 
tea intra în atenția teatrelor noastre. 
De altfel, multe dintre aceste piese 
au fost puse la îndemîna publicului 
în volumele de autor publicate de 
Editura pentru literatură ■— majori
tatea însoțite de comentarii contem
porane adecvate. în spirit științific, 
bine documentate, clare. Teatrele la 
rîndul lor au inclus în repertorii, 
în ultimul sfert de veac, numeroase 
asemenea lucrări. Putem afirma că 
au fost prezentate importante opere 
dramatice de Victor Eftimiu. Mihail 
Sorbul. Camil Petrescu. Alexandru

cea 
de 

în- 
a- 

pu-

puncte de vedere

au caracteri-

Kirițescu, Gh. Ciprian, Tudor Mușa- 
tescu. Victor Ion Popa. G. M. Zam
firescu. Mihail Sebastian ș.a.m.d.

Dar. referindu-ne la valorificarea 
în repertoriu a dramaturgiei româ
nești interbelice, putem spune oare 
că au fost epuizate toate posibilită
țile pe care le oferă această vastă, 
diversă, complexă dramaturgie. în 
ceea ce are ea mai valoros și că 
spiritul selectiv, atitudinea critică, 
în sensul arătat, funcționează în mod 
consecvent la nivelul necesar 7

Chiar renunțînd la precizia datelor 
statistice, nu e prea greu de obser
vat, de pildă. în repertoriul actualei 
stagiuni (și ne aflăm la jumătatea ei. 
iar perspectiva părții a doua nu pare 
mai bogată) că ponderea textelor 
dramatice în discuție e doar în par
te corespunzătoare. Aceasta, fără să 
subapreciem, desigur, necesitatea 
prezentei în repertoriu a dramatur
giei originale contemporane și a va
lorilor clasice românești (de altfel 
nici ele la nivelul exigențelor Ac
tuale), precum și a celor universale. 
Faptul apare însă într-o lumină și 
mai clară — din păcate negativ clară 
— dacă ne referim la valoarea pie
selor respective, la echilibrul reper
toriului din acest punct de vedere.

Constatăm astfel că în afară de 
„însir-te. mărgărite" de Victor Efti
miu. „Meșterul Manole" de Lucian 
Blaga. „Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian. „Visul unei nopți de 
iarnă" de Tudor Mușatescu. în afară 
de dramatizările romanelor „Ion" șî 
„Pădurea spînzuraților" de Liviu Re- 
breanu și „Enigma Otiliei" de G. Că

dică al domniilor lor) 
„nu e supus hazardu
lui, fiind o poezie-dic- 
teu al ideii". Aci 
ne-am putea opri, spre 
a examina datele ce se 
vor definitorii pentru 
noul „curent" : 1)
structură onirică. 2) 
stare de vis. 3) lucidi
tate. 4) dicteu al idei
lor. Visul fiind însă, la 
același, „o rigoare, cu 
evidentă proprie", mă 
întreb care ar fi dife
rența de natură între 
lumea euclidiană. în
vinuită de aceeași 
tară originară, a 
stringentei axioma
tice. și lumea oniricu
lui. dicteu lucid al

■

ARTISTUL - 
STĂPÎN SAU ROB 
AL VISULUI SĂU?

BS

pra vieții, literatura 
apare ca produsul 
conștient al spiritului 
uman de a cunoaște în 
profunzime legile și 
mecanismele vieții, 
spre a le explica si a 
le supune voinței o- 
mului.

Trăim un moment 
exceptional al istoriei 
poporului nostru. So
cietatea socialistă își 
îndreaptă eforturile 
spre scopuri clare, no
bile — acelea de a ri
dica conștiința oame
nilor. spre a-i face 
cît mai activi și mai 
lucizi făuritori ai is
toriei. Unul din rostu
rile literaturii este a- 
cela de a limpezi sco
purile și mijloacele 
pentru atingerea aces
tor teluri umaniste. 
„Mișcarea onirică, des
pre care se vor
bește la noi. ne spune 
alt 
sei 
ne 
tiu 
chestiune de structură; 
nu se deschide oricui" 
(cuvintele subliniate

preopinent al me- 
rotunde de care 
ocupăm. Lauren- 
Ulici. e însă o

Această aserțiune, 
asupra căreia nici 
n-ar mai merita să in
sistăm. reia o idee de 
asemenea veche. Cei 
mai de seamă scriitori 
și artiști români au 
argumentat în mod 
strălucit, prin propria 
lor creație, necesitatea 
ca opera să albă, prin
tre calitățile ei pri
mordiale. darul de a 
comunica. Este de ne
conceput să acceptăm 
acum după elucidarea 
acestei probleme de 
mult clarificate ideea 
ce ni se propune, a- 
ceea a unei arte create 
numai pentru inițiați. 
Un al treilea teoreti
cian. opunînd supra- 
realismului onirist al 
„dicteului automat" 
onirismul cel nou 
cu epitetul estetic, 
de bună seamă spre 
a-1 fundamenta 
teticește.' 
mează că 
supune 
lucidității 
troleze l ..
Daniel Turcea l-a pre
cedat, cu precizarea că 
„onirismul nostru" (a-

es- 
ne infor- 

acesta „pre- 
permanenta 

I care să con
starea". Iar

ideilor ? Dacă visul 
are legi, — cum crede 
poetul Leonid Dimov, 
primul în ordine din
tre oniriști. — apoi 
legitatea lui se simte 
mai la larg în metafi
zică decît 
cest mod 
problema 
convinge 
fel. artei 
rosturi — după 
cepția noastră științi
fică — cu mult diferi
te. și în opoziție, decît 
metafizica. De altfel, 
printr-o supunere co
lectivă la mirajul de
suet al 
cei patru 
cienl" tind 
gă la „o 
pură", ba 
„poezia-existență" 
ceasta i se pare 
Laurențiu Ulici 
„specifică literaturii o- 
nirice" Ce este însă 
realitatea pură ? O 
noțiune idealistă, un 
deziderat în absolut, 
adică în contradicție 
cu relativitatea rea
lului 1 O altă noțiune 
idealistă este și ..poe
zia-existență", întrucît

în artă și a- 
de a pune 
nu ne poate 
în nici un 
atribuindu-i 

con-

metafizicii, 
„teoreti- 

să aiun- 
• realitate 

chiar la 
A- 
lui 

nota

interpretează nu- 
existența, fără a 

contopi cu 
contopirea a- 

mintindu-ne practicile 
mistice, de tipul celor 
quietiste, ale extazelor 
d-nei Guyon.

De fapt avem de-a 
face aci cu un abstrac
ționism estetic, în
care rudimentele de
imagini, în raport di
rect cu îndepărtarea 
lor de realitate, pre
tind a dezigna crîm- 
peie de vis. Laurențiu 
Ulici vorbește de un 
„eu artistic", care „își 
găsește materia în- 
tr-un eu empiric al vi
sului", iar „acest alt 
eu empiric este însă 
lipsit de impuritățile 
eului empiric din viata 
de toate zilele". Alte 
preconcepte vag idea
liste, ale unui litera
tor care nu s-a lămu
rit bine asupra no
țiunilor filozofice ! 
Fost-a lipsit de „eu 
artistic" Flaubert în 
„Madame Bovary", 
fiindcă a lucrat cu 
„impuritățile eului 
empiric de toate zile
le" și recîștigatu-și-l-a 
(în parte, măcar) în 
„La Tentation de Saint- 
Antoine" 
cele de 
dispune, 
„materia 
empiric 
Dar ce caută Flaubert 
într-o problemă ca a- 
ceasta ? Idealul oniriș- 
tilor este „de tip kaf- 
kian. din păcate puțin 
cultivat în literatura 
noastră". De ce din 
păcate ? A fi kafkian 
nu poate fi o rețetă 
decît în măsura în 
care preconizatorii 
săi ar fi subjugați 
prestigiului fals al an
goasei, care ar da lite
raturii noastre, dacă 
s-ar generaliza, aspec
tul unui coșmar. Nu 
putem bineînțeles să 
acceptăm o asemenea 
„teorie" chiar si pen
tru simplul motiv că. 
în formularea ei. se 
pleacă de la ignorarea 
condițiilor istorice si 
sociale ale vieții noas
tre. în care nu există 
factori care să gene
reze nici angoasa, nici 
sentimentele derutante 
ale unor medii sociale 
de ne alte meridiane. 
Aceasta să fie „realita
tea pură" ? Atunci, 
fie-ne îngăduit să o 
respingem.

Visul șl visarea au

arta 
mai 
se putea 
ea, —

prin mijloa- 
care a putut 

găsindu-și 
într-un eu 

al visului" ?

fost șl rămîn, desigur, 
izvoare nesecate ale 
inspirației artistice. 
Așa cum însă a preci
zat acad. Al. Philip- 
pide — mare poet âl 
fantasticului. în vers 
ca si în proză — ar
tistul autentic „tre
buie să fie stăpîn pe 
visul său" iar „visul 
adevărat, creator de 
poezie, rămîne aproa
pe de viață". Avem 
nevoie să visăm, chiar 
n-ar fi de conceput să 
ne lipsim de această 
calitate a spiritului 
nostru. Dar trebuie să 
visăm plecînd de la 
realitățile noastre, în 
sensul năzuințelor noa
stre spre mai bine și 
spre mai frumos.

Un ultim cuvînt a- 
supra tacticii din co
locviul onirist de la 
Amfiteatru, tactică 
prin care se încearcă, 
dacă nu mă înșel, con
cilierea onirismului cu 
„dialectica" și cu „rea
litatea zilelor noastre"

Cu dialectica !
„Mișcarea onirică de 

astăzi încearcă să se 
apropie de realitatea 
zilelor noastre, de ac
tualitate. pe calea a- 
cestei a doua realități 
care e visul" — spune 
Laurențiu Ulici, unul 
dintre participanții la 
discuție. El inversează 
în mod artificios ter
menii, în speranța u- 
nei legitimări a oniris
mului.

Șubrezenia argu
mentației se răzbună 
însă pe cei care se 
folosesc de asemenea 
mijloace. O analiză a- 
tentă a opiniilor 
primate în jurul 
sei rotunde de la 
fiteatru scoate în 
dență caracterul
tust al încercării de a 
scoate de sub sancțiu
nea istoriei cuvîntul 
mai vechi al mișcări
lor literare promovînd 
evadarea din realități
le sociale. Vremea 
noastră caută soluții 
filozofice și artistice cu 
adevărat noi. în con
cordantă cu simțirea 
și gîndirea contempo
ranilor noștri.

Pînă la crearea mă
car a unei singure o- 
pere literare valoroa
se — de tip onirist — 
scriitorii mesei rotun
de ne vor lăsa impre
sia ilară că s-au îm
bătat cu apă rece.

ex- 
me- 
Am- 
evi-
ve-

linescu (poate și de alte cîteva pie
se). cele peste treizeci de teatre din 
toată tara joacă în prezent. în gene
ral. foarte puține piese din drama
turgia originală interbelică, iar din
tre acestea majoritatea sînt nerepre
zentative. N-a găsit oare, de exem
plu. Teatrul din Brăila altceva mal 
bun de pus în scenă decît .Mărge- 
luș" de A. de Herz ? Mai poate inte
resa astăzi, istorioara fadă a încurcă
turilor erotice și adulterine din fami
lia moșierilor Zotta, ori finalul im- 
provizat-fericit al piesei, menit să a- 
crediteze ideea unei aparente omenii 
a neverosimilului personaj Dobrin 
(neverosimil chiar dacă ar fi judecat 
de pe poziții estetiste). și el mare 
moșier ? De ce să apelăm, făcînd 
concesii spiritului de selecție critică, 
la asemenea năzbîtii dramatice, sau 
să „valorificăm" inevitabilele lucrări 
mai slabe din opera vastă a unor 
dramaturgi de prestigiu (cum a fă
cut teatrul Bulandra cu farsa „Sfîr- 
șitul pămîntului"). cînd există încă 
nejucate (sau foarte rar jucate), pie
se bune și foarte bune de Camil Pe
trescu. Victor Eftimiu, Liviu Re- 
breanu. Nicolae Iorga, Alexandru Ki- 
rițescu, G. M. Zamfirescu etc., etc. ?

Dar atitudinea critică și spiritul 
selectiv în alcătuirea • repertoriilor 
teatrelor nu înseamnă numai evita
rea evidentelor non-valorl artistice 
(din orice punct de vedere ar fi ele 
privite), ci mai ales, și în primul 
rînd. asigurarea purității ideologice; 
a respectivelor repertorii, grija per ■ 
tru promovarea acelor lucrări cai i 
să servească epocii noastre, si pen
tru înlăturarea celor care pot con
tribui într-un fel sau altul la frîna- 
rea progresului spiritualității socia
liste.

Nu trebuie să uităm că în textura 
de contradicții caracteristică perioa
dei dintre cele două războaie mon
diale. în cultura noastră si-au făcut 
loc. paralel cu ideile și operele pro
gresiste, înaintate — e adevărat, cu 
mai putină forță decît acestea — și 
influente nefaste, retrograde, propo
văduitoare ale iraționalismului și 
misticismului. Această situație a de
terminat inegalități și contradicții și 
în opera unor scriitori de valoar’7 § 
lui Lucian Blaga sau, ca să ne re V 
rim la cei ce s-au consacrat aproăpu 
exclusiv dramaturgiei, de importanta 
lui Ion Luca. Fără îndoială. în ase
menea situații nu putem judeca lu
crurile simplist, unilateral, nici în
tr-un sens nici în celălalt; nu pu
tem prelua, desigur, integral, fără 
rezerve, opera dramatică a lui Bla
ga. Ion Luca sau V. Voiculescu si a 
altora, tot așa cum nu putem respin
ge ceea ce este realmente valoros, 
înălțător în această operă, ceea ce 
poate sluji idealurile umaniste ale 
culturii noastre naționale.

în acest context, aplaudăm, desi
gur, reprezentarea „Meșterului Ma- 
nole" de Lucian Blaga la Teatrul 
Giulești, apreciind efortul regiei de 
a valorifica textul de pe pozițiile 
noastre contemporane. Ne exprimăm 
însă, totodată, rezerva față de mo
dalitatea neinspirată de a retopi 
personaje și idei ale aceluiași autor 
într-un spectacol ca „Duhul pămîn
tului", la Teatrul Nottara. Alăturarea 
unor fragmente din piesele „Arca lui 
Noe“. „Meșterul Manole" și „Cru
ciada copiilor" nu poate servi toc
mai atitudinea creator-critică față 
de textele respective. Trunchierea 
unor opere de artă — niciodată utilă 
receptivității publicului — apare aici 
cu atît mai dăunătoare cu cît avem 
de-a face cu texte extrase din două 
dintre cele mai discutabile piese ale 
lui Blaga. Să nu uităm că „Arca lui 
Noe" și „Cruciada copiilor" sînt afec
tate mai intens decît alte opere ale 
dramaturgului de unda mistică, orto- 
doxistă, irațională. Reprezentarea lor 
laolaltă — chiar fragmentat — în
seamnă, implicit, accentuarea tarelor 
ideologice respective. în plus, inte
grarea în această serie a fragmente
lor din „Meșterul Manole" le alterea
ză și pe acestea, estompînd tocmai 
ceea ce a realizat valoros spectaco
lul Teatrului Giulești (valențele ra
ționale. constructive ale piesei) șl 
creînd în ultimă analiză derută în 
rîndurile publicului. De altfel. însuși 
titlul dat tripticului Blaga la Tea
trul Nottara. „Duhul pămîntului", 
explicitează credem, suficient, orien
tarea spectacolului în sensul arătat.

Valorificarea contemporană a dra
maturgiei românești interbelice nu 
trebuie să preocupe numai teatrele 
ci și critica, istoria și teoria 
de teatru. într-adevăr, o privire 
oricît de sumară asupra activi
tății teoretice în domeniul tea
trului ne dezvăluie carențe con
siderabile (nu o dată relevate în 
presă), așa cum din punct de vedere 
istoric studiile și analizele privind 
dramaturgia interbelică se rezumă 
în prezent aproape exclusiv la pre- ■ 
fețele volumelor editate și la puține 
articole de revistă (și unele și altele 
nu întotdeauna solide și ferm funda
mentate științific). Un teatru care do
rește. de pildă, să includă în reper
toriul său o piesă de Blagă. V. Voi
culescu. etc., nu găsește, spre orien
tarea sa. nici măcar cîte un studiu 
amplu, științific. profund, asupra 
dramaturgiei respective. Critica dra
matică. la rîndul ei — cu excepții, 
desigur — n-a abordat problemele va
lorificării critice a dramaturgiei in
terbelice românești decît parțial și nu 
o dată confuz, recomandîndu-se. de 
exemplu, în unele articole, fără dis- 
cernămînt, prezentarea integrală a 
operei dramatice a lui Blaga. ori o 
piesă alterată substanțial de influ
entele mistice, ca „Femeia Cezaru
lui" de Ion Luca.

Asemenea anemieri ale spiritului 
critic în preluarea moștenirii din 
trecut — indiferent dacă se produc 
la nivelul teatrelor, al presei, ori pa 
tărîm teoretic — trebuie eliminate 
cît mai repede, dar fără superfi
cialitate și fără repetarea unor gre
șeli simplificatoare din trecut. Ceea 
ce s-a făcut bun în acest domeniu 
pînă acum — și s-au întreprins va
loroase asemenea acțiuni — trebuia 
continuat și perfecționat, la nivelul 
exigențelor contemporane ale culturii 
noastre socialiste.

Mihai VASILIU

adus.de
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UMANA

DIVERS

cu ei. Tre-

de EUG. TARUDesen

Portret satiric de Teodor MAZILULocomoti- 
lin, ieșind

Panciuc 7 
în

ore au în- 
un schimb 
lung. Nu

A „FAPTULUI

Ceea ce conferă ritm și 
a«ns, culoare și dinamism 
vieții cotidiene sînt fap
tele. întâmplările din care 
«e alcătuiește acel mozaic 
viu și plin de nuanțe al 
orelor și zilelor fiecăruia 
și ale tuturor. E un mo
zaic atît de bogat îneît. 
adeseori pierdem poate 
din vedere sensul mai 
profund al unor întîm- 
plări. valorile autentic u- 
mane ale unor acte, ale 
unor gesturi de o veritabi
lă și reconfortantă frumu
sețe. Ce se ascunde din
colo de un fapt, dincolo de 
obișnuitul, cotidianul „fapt 
divers" 7 Pe urmele unor 

-! Implări, căutînd pe e- 
n .1 lor de o zi, pornim 
Si noi.

...Șantierul 12 al între
prinderii de construcții 
căi ferate-București. Pe 
hol un panou, o fotogra
fie. iar sub ea un nume : 
Tudor Catrina.

— Mă simt cam stînjenit 
fată de colegi, îmi spune 
tînărul dulgher Tudor 
Catrina pe care l-am in
vitat la o discuție. Unii 
din el mi-au zis chiar... 
„Sftntul". Mă mir și eu. 
se miră șl ei. oare ce gro
zăvie am făcut 7 I

■ Chiar pentru asta am 
și . enit — și scot din 
buzunar o scrisoare adre
sată redacției de către 
loan Eftimiu în care au
torul își exprimă mulțu
mirile fată de gestul in
terlocutorului meu. (Pe 
scurt: T. Catrina a resti
tuit o poșetă găsită în 
tramvai, conținînd bani și 
obiecte în valoare de cî
teva mii de lei). Citez din 
scrisoare : „Mi-a predat 
poșeta intactă. Cum se o- 
bișnuiește, l-am rugat să 
primească un dar bănesc, 
drept recompensă, A refu
zat categoric și mi-a răs
puns cu demnitate că nu a 
făcut aceasta pentru re
compensă. Nu mi-a rămas 
decît să-i mulțumesc, fiind 
copleșit de toată conduita 
lui. Cîtă valoare morală ! 
După ce l-am cunoscut 
bine mi-am dat seama că 
acest tînăr nu putea pro
ceda altfel".

Omul „care nu putea 
să procedeze altfel" ezită 
să-mi răspundă la o între
bare :

— Spune-mi, totuși, 
ce-ai gîndit cînd ai găsit 
poșeta și a! văzut ce con
ține 7

— Să spun cinstit 7
— Desigur.
— Dar să nu scrieți la 

siar...
— Nu-i răspund. Sînt 

sigur că voi scrie.
— Intii mi-a fost ciudă 

că-mi strica tot programul 
zilei. Era într-o sîmbătă 
seara $1 eu aveam alte 
treburi. Pe urmă am vrut 
să mă duc imediat. îmi 
ziceam: „ce s-or mai fi 
chinuind acum păguba
șii...". Dar m-am răzgîn- 
dit

— De ce 7
— Nu eram bine îmbră

cat, că veneam de la ser
viciu. Dacă mă duceam 
așa, păream sărac și poa
te s-ar fi 
ofere bani.
..sînt eu de la țară, dul
gher. dar știu cum să mă 
port De ce să creadă alt 
cum 7“

— Ai fost premiat mai 
IM urmă 7

Pare supărat.
— Nu pentru asta, ei 

»entru munca mea.
Mîndrie, demnitate, cins

te. Mă despart de Tudor 
Catrina cu sentimentul că 
am descoperit nu semni
ficațiile unui simplu „fapt 
divers" ci profilul moral 
al unui om autentic.

★
Si iată o altă întîmpla- 

re. o întâmplare relatată 
de ziarul nostru în nu
mai cîteva rînduri. De ce 
revenim asupra ei 7 Pen
tru că. deplasîndu-ne la 
fata locului, discutînd cu 
protagoniștii acestui fapt, 
ne-am dat seama că. în 
anonimatul său, întîm- 
plarea dezvăluie acel per
manent efort al omului 
de a-și înnobila 
condiție, de a 
depăși.

Filmul acestui 
vers" a început 
zilei de 2 ianuarie. După 
ce a mai verificat încă o 
dată plugul 012 și a stat 
de vorbă cu mecanicii ce
lor două posturi — Ion 
Ciobanu și Mihai Panciuo 
— inginerul Aristide Con
stantinescu, șeful adjunct 
al secției L3 București- 
Obor. s-a gîndit că ar face 
bine să însoțească, a doua 
zi In zori, pînă la Ciulni- 
ța, echipa de deszăpezire.

In acest fel a început 
activitatea neîntreruptă

de 49 de ore și cincispre
zece minute pe plugul 
care a redat circulației li
nia de cale ferată ce lea
gă Bucureștiul de Con
stanta.

3 ianuarie 1969. Ora 2,15.
— Pornim 7
— Pornim.
— Atenție, băieți — a 

repetat (pentru a cîta oa
ră 7 !) inginerul Constan- 
tinescu.

Liniile pînă la Ciulnița 
le erau cunoscute. Intr-un 
schimb se puteau elibe
ra de sub stratul viscolit 
de zăpadă și liniile din 
stații și magistrala. Asta 
în condiții obișnuite, dar 
acum... Mecanicul a pri
vit clipirea verde a sem
nalului. Liber, 
va a demarat 
din gară.

— Ți-e frig,
Panciuc e cam nou 

meserie. Dă să zîmbea- 
scă :

— De pe acum 7
3 ianuarie 1969. Ora 

18,30. Stația Ciulnița. 
Toate liniile stațiilor pînă 
aici, la fel ca și linia 
curentă care taie Bără
ganul, temeinic acoperit 
de nea, sînt libere.

— Ne-ntoarcem acasă, 
tovarășe inginer 7

— Mi se pare că vom 
porni mai departe spre 
Fetești. Dacă nu interve
nim imediat, nu se mai 
poate circula. Ți-e somn,- 
Ciobanu 7

— Dacă-i ordin, mi-o 
trece.

S-a schimbat persona
lul locomotivei. Cei trei 
au rămas să mai facă 
o tură. Curînd plugul a 
plecat spre Fetești.

4 ianuarie 1969. Ora 
Ciulnița.

— Acum chiar mergem 
acasă. în drum mai des
zăpezim o dată. în spate 
Iar sînt acoperite liniile. 
Vi-e somn 7 Eu am băut 
o cafea, rezist.

— La întoarcere nu ți-e 
somn.

în stație termometrul 
indică temperatura de 
—15 grade. Ninge ; se o- 
prește. Apoi ninge din 
nou. Personalul locomoti
vei se mai schimbă o da
tă. Reglementar.

Seara zilei de 4 ianua
rie, București.

— La telefon Direcția 
regională. Constantinescu-

4.

le, tu ești ? V-ați întors 7 
Trebuie neapărat curăța
te liniile industriale din 
zona Băneasa. Acolo vor 
intra mîine vagoane. 
Mai lucrați și voi, puțin, 
doar cîteva ore.

— Nu mai pot oamenii.
— Vorbește 

buie.
Cele cîteva 

semnat încă 
lung, cel mai 
mai ningea, era însă ger 
și-ți venea să adormi, a- 
colo, sus pe plug, în pi
cioare. Mecanicii locomo
tivei s-au mai schimbat 
o dată, a patra oară. Cei 
trei de pe plug, au îm
plinit la posturile lor a- 
proape 50 de ore.

5 ianuarie 1969. Ora 3,30.
— N-o să mă satur de 

somn și căldură un an în
treg — îi spune Ciobanu 
lui Panciuc.

7 ianuarie.
— Ați dormit bine, 

după 50 de ore de veghe 7 
îl întreb pe 
Constantinescu.

— Nu atît cît 
nea. Tot ca 
obișnuite. După amiază 
am dat o raită prin sta
ție.

— Ați mai face o plim
bare atît de lungă cu 
plugul 7

Inginerul Constantines
cu pare mirat:

— Așa se întîmplă iar
na. Cine , ar fi crezut că 
va ninge atît...

*
De cele mai multe ori, 

faptele exprimă mai mult 
decît o mie și una de 
fraze frumos meșteșugite. 
Ce am mai putea adăuga 
decît că am cunoscut 
cîțiva oameni care, ală
turi de ceilalți, nenumă- 
rați, și-au făcut datoria, 
atît și nimic mai mult, 
o datorie neimpusă, ne
legiferată, nescrisă. Dato
ria față de ei înșiși. Nici 
atunci și nici acum, cînd 
își rememorează cele în- 
tîmplate, nu pot să-și în
chipuie că ar fi putut să 
facă altfel. Pentru că sînt 
oameni care, ca atîția 
alții, acționează astfel. 
— autentic, firesc, con
tinuu, — în conformitate 
cu principiile solide ce le 
călăuzesc viața. Cu o con
știință devenită act re
flex...

Radu GHEORGHIU

inginerul
se cuve- 
în zilele

X nu trăiește pentru el, trăiește nu
mai ca să-1 vadă alții că trăiește... 
De multă vreme zace amorf și trîn- 
dav dar el se chinuie „să facă im
presie"... „Prima impresie contează". 
El trăiește și muncește numai așa, 
de ochii lumii, într-un mod demon
strativ și inutil. Viața îi apare drept 
obligație mondenă și cum nu e fru
mos și distins să mori, atunci tră
iește, își pune pălărie și idee per
sonală ca să nu spună lumea că nu 
trăiește și el. Dacă ar fi după el ar 
țese toată viața la gherghef, dar îi 
e teamă „de ce o să zică lumea". 
Așa că de ochii lumii se duce la ser
viciu, tot așa cum de ochii lumii s-a 
și căsătorit. Ambiția lui e să facă im
presie, Bineînțeles, o impresie exce
lentă. Să facă impresie la o ședință, 
să facă impresie femeilor, să facă im
presie în mijloacele de transport în 
comun, să facă impresie în deplasare. 
Să strălucească pe ape, cer și pă- 
mînt.

De aceea se străduiește în egală 
măsură să fie proaspăt bărbierit și 
foarte spiritual, să aibă pantalonii 
foarte căleați și psihicul foarte pus 
la punct. La orice oră din zi sau 
din noapte e capabil de ceva măreț. 
Oriunde se duce vrea să lase o urmă : 
femeile să nu-1 uite, șefii să nu-1 
uite, subalternii să nu-1 uite.

Așa cum alții au întotdeauna un 
antinevralgic la dispoziție, el poar
tă întotdeauna asupra lui o criză 
de demnitate și o vorbă de dph. N-are 
desigur demnitate, nici nu și-a pus 
problema de fapt, dar știe să facă 
impresie. I se pare mai nobil să fii 
laș cu adevărat și să dai impresia 
unui caracter de bronz, decît să fii 
demn pur și simplu. Are de aceea 
convingerea că trage tot universul pe 
sfoară.

— Ați văzut 7 Eu săracul dîrdîiam

de frică dar le-am dat o probă de 
ce înseamnă un om care nu se lasă 
călcat în picioare...

E foarte încîntat că soția nu-i ob
servă ipocrizia.

— Sărăcuța de ea... Mă crede un soț 
ideal... Ce impresie frumoasă îi las 
în fiecare zi...

în societate nu mai vorbesc. Lasă 
o impresie de neuitat. Femeile îl gă
sesc cuceritor, bărbații îl găsesc stră
lucitor și plin de duh. El se pregă
tește în vederea unei vizite în so
cietate cum se pregătește un borfaș 
pentru o lovitură senzațională. Scrîș- 
nește din dinți dar emite fraze ama
bile numai și numai să facă o impre
sie bună. Pentru a obține un zîmbet 
de aprobare nu se dă înlături de la 
nimic. Bineînțeles, ca un borfaș ex
perimentat, știe să-și ia măsuri de 
precauție. La serviciu — același prin
cipiu sacru — să lase o impresie ex
celentă. Să fie socotit cel 
ros. Numai că activitatea 
structor nu-i chiar totuna 
versație galantă. Degeaba 
Voltaire dacă treaba nu merge, ni
meni nu rîde, nimeni nu te apreciază. 
De aceea X detestă munca. Pînă la 
acest amănunt totul mergea de mi
nune... Aici impresia nu mai e sufi
cientă...

E desigur dificil să fii ipocrit și să 
te arăți sincer — cere un anume e- 
fort — dar se poate totuși... Dar 
e mai greu să ridici un bloc și să te 
prefaci numai că-1 ridici.

Aici, cînd e vorba de beton, im
presia contează mai puțin.

Așa că amicul X trăiește o mare 
dilemă : să muncească și să facă o 
impresie bună, sau să lase baltă și 
munca și prestigiul 7 !. Vai ! Dacă 
nu exista munca, ce impresie exce
lentă ne lăsa el pînă la sfîrșitul 
vieții...

mai valo- 
unui con- 
cu o con- 
citezi din

La început au fost 
tenebrele. Milioane de 
ani, zeci de milioane, 
sute de milioane de ani 
ne-am fofilat printre 
ferigi gigante și printre 
brontozauri. Amintirile 
noastre sînt stîlcite de 
presiunea straturilor 
geologice, scorojite de 
exploziile solare, zdro
bite de maiul timpului, 
otrăvite de spaimă. 
Spaima umplea nean
tul și neantul începea 
după prima stîncă. 
Spaima era mai înaltă 
decît cerul. Spaima era 
cu mult mai înfricoșă
toare decît iadul, pe 
care oamenii aveau să 
și-l imagineze după 
multe mii de milenii, 
pentru că iadului avea 
să i se opună raiul, 
dar spaima nu avea și 
nu are alternativă. 
Pînă la un punct anti
podul ei este rațiunea. 
Dar pe vremea 
rațiunea 
somnul ei 
ștri.

Trezirea 
mane a fost molatecă. 
Desmorțirea ei a fost 
greoaie. La început 
omul își descoperea lu
mea și se descoperea 
pe sine în zvîcniri chi
nuite, încete și rare, 
în sfîrșit, am aprins pri
mul foc. Am fript car
nea. Am fiert apa. Si pe 
urmă 7 Pe urmă am 
scrutat zarea o sută de 
mii de ani, două sute, 
trei sute, patru sute de 
mii de ani... în sfîrșit 
am rotunjit prima oală. 
Cînd am pus-o la uscat 
ne simțeam mai dez
morțiți. învățasem să 
mergem. Dar pa
șii noștri își sunau 
cadența la intervale gi
gante. In anul 5000 
foloseam pîrghia și pla
nul înclinat. în anul 
4000 știam ce-i calen
darul, sticla și plugul. 
In anul 3000 ne mișcăm 
pe roți și navigam cu 
pînze. Progresul se mă
sura cu mileniile.

Pe urmă am început 
să căpătăm mal mult 
curaj.
sfială spaimele au în
ceput să se desghioace. 
încet, foarte încet. Mer
sul nostru avea încă tă- 
răgăneala patriarhală, 
dar înaintam temători 
și plini de speranță, 
luînd cu noi mecanica 
lui Arhimede și hîrtia 
chinezilor, alchimia a- 
rabilor și sistemul lui 
Copernic. _

Revoluția industrială 
' ne-a pus aripi la căl-

cîîe și ne-a învățat în 
i sfîrșit o cadență mai
’ sprintenă. Progresul nu
J se mai măsura nici în
. milenii, nici în secole,
' pentru că la fiecare de-

ceniu apăreau alte mi- 
, nunății. Ne-am apu-
• ' cat să meșterim filaturi 
’ mecanice, mașini cu a-
> buri, pile electrice și
’ turbine hidraulice. La
’ fiecare răscruce cercul
> cunoașterii își mărea
’ caza. Am descoperit a

patra dimensiune și am 
■ inventat radarul. Am

fabricat penicilină și 
am trezit nădejdile ră- 

. nite. Am fabricat bom-
' be atomice și am tre-
’ zit
. Sputnicii au
’ multe dintre

de pe trupul lunii. în 
secolul trecut avansam 
în progresie aritmetică. 
Acum înaintăm în pro
gresie geometrică. Am 
iuțit pasul. Sprinte
neala s-a transformat 
în grabă, graba s-a 
transformat în goană, 
goana — în frenezie. 
Ritmul cunoașterii s-a 
accelerat și nevoia o- 
mului de a ține pasul 
cu dezvoltarea epocii

uimesc, ne smulg stri
găte de admirație. Des
pre aceste viteze vor
bim în fiecare zi.

Ceva mai rar mi se 
pare însă că vorbim 
despre faptul că seco
lul vitezei nu este și nu 
poate să rămînă numai 
secolul vitezelor auto
mobilistice - aeriene - 
feroviare - navale. Ceva 
mai rar mi se pare însă 
că vorbim despre fap-

MORAL1ZA-

gîndit să-mi 
îmi ziceam :

propria-i 
se auto-
„fapt di- 
în seara

1. O SCRISOARE
TOARE. Avem în față o scrisoare 
din care vom extrage, cu îngăduin
ța cititorului, cîteva pasaje :

„Elevul Pândele Vladimir din 
clasa a XI-a B, liceul „George 
Coșbuc" din București, a fost ex
matriculat în ziua de 10 decembrie 
1968. Totul a început de la niște 
fărîmituri de pîine pe care profe
soara de limba franceză le-a găsit 
pe catedră. Absurd dar adevă- 
rat".„ Urmează relatarea unui dia
log între părinți — autorii scrisorii 
— și directorul școlii, din care re
ținem :

— Dar asta nu este totul — și 
tov. director își mai aprinde o ți
gară — copilul dv. este un fumă
tor înrăit. In ultima zi cînd își exe
cuta pedeapsa (eliminații sînt 
prezenți într-o cameră anume) 
l-am controlat să văd ce face și 
ce credeți că făcea ? Fuma 1 Și 
l-am mai eliminat încă pe trei 
zile. (...).

— Și cum s-a ajuns la exmatri
culare ?

— In timp ce-și ispășea a doua 
zi de pedeapsă l-am controlat din 
nou și în camera aceea mirosea 
a țuică. Era cu încă doi eliminați, 
toți galbeni la față, transfigurați. 
Am făcut percheziție și am găsit 
ceștile și o sticlă cu țuică. Am con
vocat consiliul — l-am pus să dea 
declarație — și l-am exmatriculat. 
Da, l-am exmatriculat, sînt cu con
știința împăcată, conform articolu
lui G care prevede exmatricularea 
pentru aducerea de alcool în 
școală. Nu l-am exmatriculat nici 
pentru privire (privire mai mult 
decît impertinentă la adresa pro
fesoarei de franceză, după cum re
iese dintr-un paragraf al scrisorii 
necitat de noi), nici pentru fumat, 
vă rog să țineți minte, ci pentru 
articolul G.

„Ne-am convins că într-adevăr el 
adusese țuică" — recunosc în scris 
părinții dar adaugă : „Mai de
grabă considerăm că cu aceste 
două eliminări școala l-a ajutat să 
comită greșeala maximă cu țuica".

Așadar, școala e trasă la răs
pundere, școala e moralizată, (de 
altfel, scrisoarea cuprinde și... in-

dicații pedagogice adresate profe
sorilor). Mentalitatea părinților a- 
pare cu evidență, comentariile de
vin de prisos. Și totuși...

2. DETALII LA FAȚA LOCULUI.
Prof. Eugen Popescu, directorul 

liceului, ne pune în față jurnalul 
clasei a Xl-a B. Pînă la prima eli
minare 5 însemnări îl caracteri
zează pe elevul Pândele Vladimir 
astfel: tulbură orele, este obraznic, 
refuză în mod sistematic să-și scrie 
temele pentru acasă.

un grup de elevi care au prestat 
muncă patriotică într-o întreprin
dere agricolă de stat din Bărăgan, 
ne spune prof. Tudor Spulber, di
rector adjunct al liceului. Pândele 
Vladimir își crease o aură de bu
fon al colectivului și într-una din 
seri a plecat împreună cu un grup 
de elevi într-un oraș din apropiere, 
de unde s-au întors abia a doua 
zi dimineața. Am aflat ulterior că 
și-au pierdut noaptea într-un res
taurant. Inițiatorul acestei, hai să-i

aceea 
dormea și 
genera mon-

rațiunii u-

Cu o imensă

groaza adormită, 
distrus 

misterele

Pan-pîniie de sine, tov. Nicolae 
dele sosește cu punctualitate în 
biroul directorului. în privința fap
telor fiului său nu are nimic de o- 
biectat, nimic de contestat. „Da, 
fumează. Da, sticla de țuică a 
luat-o de acasă. Da, a fost nepo
liticos cu unii profesori. Da... dar 
școala n-are nici o vină ?"

— Ce vină, tovarășe Pândele ?
— Cred că a procedat prea dur 

Și, de altfel, în consiliul pedagogic 
care a hotărît exmatricularea nu

— De altfel, ne relatează directo
rul, în anul școlar precedent elevul 
a mai avut trei eliminări pentru 
motive similare, iar notele la pur
tare au fost 4, 6 și 8, în ordinea 
trimestrelor. Ultima notă i-a fost 
acordată cu îngăduință pentru ca 
să nu rămînă repetent din cauza 
purtării. Tot în anul precedent am 
discutat de cîteva ori cu tatăl ele
vului. Rezultate propriu-zise nu 
s-au văzut însă, deși părerea mea 
este că familia putea interveni e- 
ficace în acest caz, deoarece ele
vul e bine dezvoltat din punct de 
vedere psihic, inteligent, dar cu o 
marcată atitudine teribilistă față 
de colegi și profesori, atitudine 
dusă pînă Ia impertinență, pînă la 
ignorarea ostentativă a politețe! și 
disciplinei școlare.

— In vara anului trecut, în ulti
mele zile de vacanță, am însoțit

întocmim un 
obrăzniciilor 
vrem să ne

zicem aventuri, a fost elevul des
pre care discutăm.

Nu vrem deloc să 
inventar al tuturor 
comise de P. V., nu
transformăm în contabili ai fapte
lor sale pentru că ne repugnă pos
tura „vînătorului de greșeli", așa 
cum ne repugnă obtuzitatea „Dom
nului Vucea" sau puritanismul ipo
crit al „Domnișoarei Cucu". Dar 
vrem să înțelegem cum a evoluat 
acest adolescent, ce atmosferă a 
hrănit mentalitatea și atitudinile lui 
împingîndu-1 pînă acolo îneît con
siliul pedagogic al școlii a fost 
nevoit să adopte o măsură dras
tică. Tocmai pentru asta l-am in
vitat la discuția noastră și pe tatăl 
elevului.

3. „AM VRUT SA-I FAC UN FA
VOR™". Cu părul aproape alb, cu 
o figură care exprimă calm și stă-

au fost decît doi profesori din cla
sa lui.

Cercetăm registrul cu procese 
verbale și identificăm șapte sau 
opt semnături ale unor profesori 
care predau la clasa a XI-a B.

— Informația dv. e eronată. De 
unde o dețineți?

— Păi, de la el...
— De ce îl credeți pe el și nu ne 

credeți și pe noi ? 
rectorul. Tatăl nu 
puns.

— L-am rugat o 
cîțiva lei pentru a-și face un abo
nament, amintește dirigintele cla
sei, prof. Ion Grigorescu. Știți ce 
mi-a răspuns? „N-am de unde. Abia 
reușesc să rup cîțiva gologani pen
tru țigări și coniac".

Tatăl dă din umeri, neîncrezător, 
cu un vag zîmbet ironic.

— N-am știut nimic despre eli

— întreabă di- 
dă niciun răs-

dată să aducă
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sale a devenit din ce 
în ce mai imperioasă. 
10 ani de stagnare, 10 
ani de lipsă de infor
mare au devenit pen
tru matematician, pen
tru fizician, pentru chi
mist, pentru inginer, 
pentru constructor — 
și nu numai pentru ei 
— moarte profesională 
sau în cazul cel mai 
bun un acont al ratării.

Am început să gî- 
fîim. în fiecare an, în 
fiecare lună, în fiecare 
zi știința deschide alte 
perspective. Imposibi
lul își pierde sensul. 
Savanții ne încredin
țează că 80—90 la sută 
din produsele care vor 
exista în ’85 ne sînt 
necunoscute la ora ac
tuală. Transplantăm 
inimi. Zburăm în a- 
vioane. Zburăm în ra
chete. Zburăm spre 
lună. Nicicînd secolul 
acesta nu a meritat 
mai mult decît acum 
să se numească secolul 
vitezei. Vitezele Iul ne

tul că ritmul vieții ex
terioare este firesc să 
se regăsească și în 
ritmul vieții interioare, 
despre faptul că pro
gresul civilizației tre
buie încorporat într-un 
context social, moral, 
filozofic, care să-l 
pună pe om în cea mai 
inaltă demnitate nu 
numai din punct de 
vedere tehnic, ci și din 
punct de vedere spiri
tual.

Se scrie mult despre 
faptul că ființa umană 
a izbutit să depășească 
fizic granițele planetei 
ei. De ce se scrie atît 
de puțin despre nevoia 
ei de a depăși grani
țele propriei ei inerții 7 
Este o întrebare care 
agită toată lumea. Pe 
toate meridianele, min
țile cele mai lucide 
sînt frămîntate de do
rința de a sincroniza 
viteza creării unei noi 
tehnici, cu viteza cre
ării unei noi spiritua
lități.

Pentru societatea 
noastră socialistă ne
voia de a instaura un 
echilibru stabil între 
civilizație și cultură 
este însă un imperativ 
categoric, ținînd de în
săși esența acestei o- 
rînduiri superioare în 
ordinea evoluției ome
nești. Este proba de 
maturitate pe care o 
dă o lume nouă. Pen
tru că maturitatea este 
vîrsta echilibrului ne
precar, a înfloririi mul
tilaterale a personalită
ții umane. Ea este 
vîrsta în care omul 
simte nevoia armoni
ilor, Ia care înțelege că 
progresul unei societăți 
se măsoară nu numai 
în consumul de kilo
wați, ci și în consu
mul de seriozitate, nu 
numai în calitatea măr
furilor, ci și în calita
tea caracterelor. Matu
ritatea este vîrsta la 
care omul are conștiin
ța că are datoria să 
cîștigc toate drepturile 
ființelor libere, dar că 
are și dreptul de a 
avea datorii față de 
cei de lingă ei și față 
de cei de departe, față 
de pămintul care II 
hrănește, față de ste
lele care ii așteaptă. 
Este vîrsta la care o- 
mul își ia destinul în 
brațe și devine nu sin
gurul, dar principalul 
răspunzător al soarteî 
sale. Este vîrsta respon
sabilităților pe toate 
planurile, în toate zo
nele, de toate calibrele. 
Pe scurt, este vîrsta la 
care înțelegem pe de
plin că răspundem. 
Răspundem și pentru 
planeta noastră — și 
stăm la pîndă și facem 
tot ce ne stă în putin
ță ca s-o ferim să nu 
sară în aer — dar răs
pundem și pentru că 
tehnica secolului XX a 
putut construi locuințe 
civilizate, dar nu poate 
construi ad-hoc locatari 
civilizați.

Răspundem pentru 1- 
radiațiile exploziilor 
nucleare, dar și pentru 
lipsa de iradiație a 
acelor care s-au lăsat 
pustiiți de neputința de 
a-și găsi un ideal. Răs
pundem pentru otrăvi
rea atmosferei globului 
și luăm măsuri împo
triva poluării aerului, 
dar răspundem și pen
tru atmosfera morală, 
pentru că aerul se in
fectează nu numai cu 
fumul fabricilor, ci și 
cu fumurile impostori
lor, cu mirosul stătut 
al birocraților, cu toxi
nele hoției, ale șme
cherilor.

Noi trăim acum șl 
aici. Și timpul nostru de 
intensă construcție pe 
toate planurile este 
cel mai înfocat din 
cîte s-au scurs peste 
aceste cîmpii și peste 
aceste obcini. Și avem 
toate motivele să fim 
mîndri că tatăl nostru 
e secolul XX, că muma 
noastră e glia care ne 
hrănește și că virsta 
noastră e vîrsta unor 
înalte responsabilități 
sociale.

minări și m-am trezit deodată că 
e exmatriculat, afirmă N. Pândele.

— Dar soția dv. a știut.
— S-ar putea, dar nu mî-a spus...
— De altfel, reia discuția direc

torul, în ajunul noului an școlar 
am discutat despre fiul dv., despre 
calitățile și defectele lui și v-am 
atras atenția că in acest an vom 
fi mai exigenți, mai intoleranți de
cît în anii treciiți. Mai ales că ve
nise în școală cu o pieptănătură 
de bulevardist.

— I-am permis să nu se tundă. 
Am vrut să-i fac un favor.

— A fost singurul „favor" pe 
care i l-ați acordat? Oare în edu
cația, în atmosfera din familie nu 
a existat nici o fisură ?

întrebarea noastră rămîne, de 
asemenea, fără răspuns și ne des
părțim, dîndu-ne seama că tatăl 
e convins că fiul său e nedreptățit, 
că ei, părinții, nu au nici o vină, că 
educația în familie a fost irepro
șabilă, că, de fapt, „tot tineretul 
de azi e la fel", pus pe năzbîtii și 
indisciplină et caetera, et caetera...

4. O, CEI 7 ANI DE-ACASft 1 în
țelegem că o asemenea întîmplare 
e dureroasă pentru orice părinte, 
înțelegem că dragostea paternă 
conține întotdeauna, sau aproape 
întotdeauna, o anume doză de 
subiectivism, înțelegem că e difi
cil, uneori, pentru un tată sau pen
tru o mamă să privească cu cla
ritate și discernămînt faptele, tră
săturile, atitudinile copiilor lor. Dar 
de aici și pînă la refuzul evidenței 
e o distanță prea mare

N-am relatat cazul de mai sus 
nici pentru pitorescul lui, nici pen
tru ridicolul unor replici și nici, 
mai ales, pentru ineditul lui întru- 
cît, din păcate, nu e deloc inedit. 
Alte scrisori sosite la redacție 
ne-au relatat atitudini similare fată 
de școală, Bituații în care părinții, 
deveniți purtătorii de cuvint ai e- 
levilor certați cu disciplina, trag la 
răspundere pe directori și dîriginți 
pentru faptele reprobabile ale co
piilor, ale propriilor lor copii! Cu 
alte cuvinte, elevul pune note... 
profesorilor, iar părintele transmite 
aceste „aprecieri* școlii, cu doci

litate și, uneori, chiar cu o incon
știentă indignare.

— Cum v-ați permis să-mi tri
miteți copilul la frizer ? — m-a în
trebat mama unui elev, ne spune 
prof. Eugen Popescu, directorul li
ceului „George Coșbuc". O ase
menea întrebare, incredibilă dar a- 
devărată, merge mină în mină cu 
altă întrebare, care ni se pune de 
regulă în momente critice pentru 
elev: „Ați făcut totul pentru copi
lul meu?".

Dar, ce înseamnă, în definitiv, 
totul? Școala n-a putut și nu va 
putea niciodată să se substituie 
familiei, ea nu poate suplini rolul 
imens al educației părintești, nu 
poate înlocui lipsa celor „șapte 
ani de-acasă", decît în cazuri 
ioarte rare. Și nu o singură dată, 
eforturile lăudabile ale pedagogi
lor se lovesc de subiectivismul și 
opacitatea unor părinți care știu 
că odrasla lor fumează, bea, chiu
lește, dar privesc totul cu duhul 
blîndeții și așteaptă ca școala, nu
mai școala, să intervină. „Eu îl 
îmbrac, îl hrănesc și-l trimit la 
școală. Școala de-aia e școală ca 
să-l facă om!" — afirmă, cu o re
gretabilă confuzie, unii părinți. Și 
dacă odrasla lor nu „se face om", 
atunci vin și cer socoteală școlii...

Asistăm, cu o satisfacție pe care 
unii dintre noi n-au cunoscut-o în 
urmă cu cîteva decenii. Ia dezvol
tarea unei generații noi, plină de 
vitalitate și dinamism, cu o perso
nalitate puternică și înfloritoare, 
pregătită multilateral pentru viață 
șl muncă, pentru o înaltă și nobilă 
misiune socială și patriotică. Toc
mai de aceea ne întristează orice 
carență pedagogică, orice eroare 
educativă care umbrește, ici și 
colo, acest peisaj plin de culoare 
și vioiciune al tinerei generații. Iar 
întîmplarea de mai sus e o sin
ceră invitație la reflecție, la luci
ditate și răspundere pentru cei ce 
uită uneori că, alături de școală si 
de întreaga societate, familia ră
mîne celula de bază în care se 
elaborează sevele viitoarelor per
sonalități.

Paul DIACONESCU
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Fizica și chimia colaborează pentru a crea o lume a cristalelor artificiale, care 
capătă în laboratoare de specialitate forma lor definitivă, corespunzătoare 

înaltelor exigente ale tehnologiei industriale

:> /
■ • .. '■

dintre chimie și fizicăL

Chimia fizică este una din
tre cele mai fertile ramuri 
științifice de frontieră care a- 
sigură sporirea valorii rezul
tatelor obfinute de cele două
științe la confluenta cărora 
s-a format. în felul acesta, ea 
permite o mai profundă și 
multilaterală cunoaștere a fe
nomenelor naturii, îndruma 
rea aplicațiilor chimiei în nu
meroase ramuri de activitate, 
dar mai ales în toate fazele 
tehnologiei și ingineriei chi
mice, fiind imperios necesară 
în proiectarea și exploatarea 
Ia parametri optimi a insta
lațiilor industriale.

Prezentăm în ancheta de 
față cîteva dintre opiniile u- 
nor eminent! oameni de ști
ință, tratînd despre domenii 
de actualitate în chimia fizi
că, cu 
trială, 
ve de

aplicabilitate indus- 
avînd largi perspecti- 
viitor.

supra-

fizice, 
ce se

1.
aplicare a cunoștințelorProcesul de . 

metodelor fizicii la studiul substanțelor 
fenomenelor chimice are drept rezultat 
laborarea unui sistem științific propriu, 
daptat cerințelor cercetării în domeniul 
chimiei.

Pătrunderea matematicii în toate ramu
rile științei, proces caracteristic etapei de 
tratare cantitativă subtilă a fcnomeneloi 
naturii, pentru chimie își găsește ce’ 
mai de seamă mijlocitor în metodele chi
miei cuantice. Astfel, înțelegerea feno
menului chimic în ceea ce are acesta 
esențial, la nivelul corespunzător 
noștințelor actuale despre structura 
teriei, face apel în mare măsură și 
rezultatele chimiei cuantice. Valoroasă din 
punctul de vedere al procesului de cunoaș
tere. sub aspectele sale esențiale, cît și al 
aplicațiilor la care .contribuie, această 
ramură a chimiei fizice are ca obiectiv 
major edificarea unei teorii a structurii 
și reactivității chimice, ținind seama de 
mișcarea electronilor. Ea a accelerat dez
voltarea. pe baza rezultatelor mecanicii 
cuantice, a unor metode de calcul, cu mul
tiple variante. Trebuie scos în evidentă că 
utilizarea metodelor experimentale perfec
ționate de studiu în domeniul mecanismu
lui reacțiilor chimice, al catalizatorilor, al 
diverselor procese biochimice, al reacțiile’ 
chimice avînd loc sub influenta rad’-,,'iloi 
sau a altor factori externi etc. se află la 
baza unor largi aplicații în industrie, a- 
gricultură, apărarea sănătății, ca și în alte 
domenii ele necesitînd toate folosirea îr 
deplină cunoaștere a detaliilor de structură 
electronică a moleculelor.

Cercetări amănunțite, 
permanent cu rezultatele 
periență (date optice. în

Rodnică iaiesn a datelor
teoretice și experimentale

de laborator

moleculare

a cercetării științifice
'\ ■

Geneza vieții și fotosinteza

corelate In mod 
furnizate de ex- 

__....... . ....... ____ ... special spectrale
magnetice, electrice, de difracție cu raze X 
și electroni, mecanisme de reacție etc.) 
cît și rolul covîrșitor al calculatoareloi 
electronice în elaborarea unor concluzii 
riguros științifice, au contribuit ca în ulti
mii 15 ani chimia cuantică să fie terenul 
unor realizări considerabile. în mai toate 
domeniile de importantă economică.

încă de la primele explicații electronice 
asupra naturii legăturii covalente. se admi
tea că natura legăturii chimice s-ar datora 
electronilor de valență din atomii parte
neri la legătura chimică. Problema a putut 
fi tratată însă cantitativ numai cu ajutorul 
metodelor de calcul ale chimiei cuantice. 
In felul acesta, s-a obtinut imaginea distri
buției electronilor în molecule, s-au calcu
lat unele proprietăți cu o deosebită pre
cizie. elucidîndu-se procesul care stă 
baza întregii chimii.

La noi în tară, deși începute relativ 
cent, cercetările de chimie cuantică 
obținut rezultate de certă valoare, soluții 
științifice la nivelul exigentelor actuale 
Printre acestea se numără studiul carac
terului parțial ionic al 
coordinative, metode de 
lor aromatice pe baza 
unor clase de radicali 
aromatice substituite 
transfer de sarcină și capacității de reac
ție a moleculelor.

Aprofundarea cunoștințelor despre struc
tura unor compuși folosiți drept cataliza
tori, medicamente, antioxidanti etc. con
stituie pentru noi în prezent obiectul 
unor contracte și convenții cu be
neficiari din industrie și va contri
bui la îmbunătățirea calității unora 
din produsele industriei noastre, la 
sporirea competitivității lor pe piața inter
națională. Au fos* studiate, de exemplu, 
structura electronică și proprietățile fizico- 
chimice la unii derivați ai triazinelor. folo-

la

re-
au

legăturii covalentr 
studiu al molecule- 
tcoriei grafelor. a) 
liberi si molecule 
ai proceselor de
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siți în chimioterapia cancerului. Această 
direcție de investigație se amplifică, extin- 
zîndu-se asupra structurii altor clase de 
substanțe fiziologic active, ca. de exemplu, 
cele cu acțiune tranchilizantă. De aseme
nea. se urmăresc detalii ale capacității 
reacție la derivați 
gruparea sulfonică 
industrie.

Nivelul atins de 
plină care îmbină 
fizicii cu metodele matematicii, permite 
întrepătrunderea complexă a datelor teo
retice cu cele experimentale, constituie una 
din explicațiile realizărilor spectaculoase 
dobîndite de chimia zilelor noastre.

aromatici substitute 
avînd largi aplicații

de 
cu 
în

chimia cuantică, disci- 
datele chimiei și ale

2.
Noțiunea de moleculă devine insuficientă, 

atunci cînd este vorba de a aprofunda pro
prietățile cele mai obișnuite ale obiecte
lor materiale. Recurgem de aceea Ia noțiu
nea forțelor de coeziune. Aceste forțe pot 
fi analizate cu ajutorul spectroscopiei în 
infraroșu, tehnică de studiu a materiei care 
permite să se pătrundă în arhitectura mo
leculelor compuse.

Radiația în infraroșu. lumina vizibilă 
undele radio, toate fenomene de aceeași 
natură, sînt radiații electromagnetice, care 
se propagă în spațiu ca hula la suprafața 
apei. Pentru ca radiația în infraroșu să 
poată fi folosită la analiza structurii ma
teriei. trebuie ca ea să fie descompusă în- 
tr-o suită, un spectru de radiații simple 
exact așa cum lumina albă se descompune 
cu ajutorul unei prisme de sticlă. Sticla 
este însă opacă în infraroșu. astfel că se 
folosesc prisme de alte substanțe, cum ar 
fi sarea gemă, sau chiar rețele formate din 
mai multe sute de linii paralele, trasate

I

Radiația in infraroșu 
descifrează arhitectura 

moleculelor

------------------------------------------------ - ——

In intimitatea structurii

Inginerii fizico-chimiei in fața 
angajamentului de optimizare

cu mare regularitate, la intervale foarte 
mici

In ce fel ne ajută radiația în infraroșu să 
aflăm „cum este făcută materia" ? După 
cum se știe, aceasta este formată, în ma- 
joritateaFcazurilor. din atomi izolați, gru
pați în edificii mai mult sau mai puțin 
vaste, moleculele. Molecula nu este perfect 
rigidă, să ne-o închipuim mai curînd ca 
fiind formată din mici bule, destul de 
grele (nuclee), legate unele de celelalte prin 
niște arcuri în spirală, destul 
care reprezintă legăturile între 
cui oscilează, adică se alungește 
tează alternativ, cu o anumită 
cinci oscilații pe secundă, de 
acestea sînt oscilații de elongație. La o 
moleculă cu mai multi atomi, apare un alt 
tip de oscilații (de flexiune). Agitația per
manentă a moleculelor determină tempera
tura la care se află substanța. Frecventele 
oscilațiilor nucleelor în materiale variază 
între un milion si zece milioane de mega- 
cicli pe secundă.

Molecula în vibrație constituie, de fapt 
o mică antenă emițătoare. Cînd sarcinile 
electrice cuprinse în moleculă oscilează, 
aceasta emite o radiație. Emisiunea e cu 
atît mai intensă, cu cît șocurile între 
molecule sînt mai frecvente, deci cu cît 
temperatura este mai ridicată. Corpul u- 
man. de exemplu, emite o radiație în in- 
traroșu perfect detectabilă.

Pentru chimiști. emisiunea în infraroșu 
este mai puțin frecvent folosită — deși 
nu este mai puțin interesantă — decît ab
sorbția. In timp ce. în cazul emisiunii, o 
moleculă pierde energie în profitul radia
ției, în absorbție, ea împrumută energie de 
la radiație. Analogia între moleculă și an
tenă este valabilă și în acest caz. Mișcării 
de oscilație îi corespunde o energie care 
trebuie să provină din radiație. Se cons
tată că aceasta este slăbită, deci există 
o absorbție, care poate fi măsurată cu 
ajutorul unui detector adecvat.

Fiecare moleculă nu are în fond decît un 
anumit număr de frecvente de oscilație 
numite frecvente proprii, număr cu atît

de ușoare 
atomi. Ar
și se scur- 
frecvență : 
exemplu :

mai ridicat, cu cit molecula cuprinde mai 
multi atomi. In acest domeniu, al lungimii 
de undă sau de frecventă (care este tocmai 
acela al infraroșului). diferitele substanțe 
chimice prezintă un spectru de absorbție, 
adeseori foarte bogat în detalii, permitînd 
să se identifice un eșantion de materie cu o 
substanță cunoscută, să se descopere im
purități (ceea ce este important în controlul 
fabricației), să se dozeze constituanta unui 
amestec etc.

Studiul spectrelor de absorbție in infra- 
roșu este de aceea larg folosit în producție, 
informîndu-ne asupra rigidității edificiului 
care constituie atomi, molecule sau cris
tale. cu alte cuvinte asupra forțelor, dato
rate electronilor, care țin pe loc nucleele 
Pătrundem astfel într-un domeniu pasio
nant, acela al forțelor care fac din lumea 
noastră un edificiu ordonat și nu o magmă 
informă. Pornind de la analiza unor sis
teme simple, tehnica de studiu a radiației 
în infraroșu poate fi aplicată. îmbinată cu 
altele, la cazuri extrem de complexe. Se 
adeverește, totodată, că. din punctul de ve
dere al principiilor, nu există graniță între 
fizică, chimie și biochimie.

3
Pămîntul primește de la Soare o imensă 

cantitate de energie, din care, cam trei cin
cimi fiind absorbite de atmosferă, doai 
două cincimi ajung la suprafața planetei 
noastre. O mică fracțiune din această ener
gie — valorînd totuși 3 miliarde de kilo- 
calorii pe an — produce reacții fotochimice 
în plante ; ansamblul acestor reacții foto
chimice — fotosinteza — este principala 
cale prin care ia naștere materia vie. pro- 
ducînd anual 300 de miliarde de tone de 
substanțe organice. Ne putem face o ima
gine despre amploarea proceselor foto-

chimice ce au loc în atmosferă, dacă ad
mitem că energia solară absorbită de ea 
produce reacții fotochimice cu aceeași pro
babilitate ca și energia absorbită de 
fața Pămîntului.

Din punctul de vedere al chimiei 
cele mai interesante sînt procesele
desfășoară la înălțimi de 90—100 km. unde 
se găsește întreaga gamă de radiații emise 
de Soare. Pe de altă parte, densitatea par
ticulelor atomice, la presiunea de circa o 
milionime de atmosferă care domnește în 
această zonă, este încă destul de însem
nată ca să permită un număr suficient de 
mare de ciocniri, producătoare de reacții 
chimice. Se știe că. la înălțimi mai mari 
atmosfera este atît de rară. îneît probabili
tatea ciocnirilor între particule — deci im
plicit a reacțiilor chimice — devine foarte 
redusă.

Studiul chemosferei (zona din atmosferă 
situată deasupra înălțimii de 50 km, a cărei 
compoziție este determinată de procese 
fotochimice) este posibil pe două căi. Prima 
cea directă, este de a lansa rachete echi
pate cu instrumentele necesare, cum ar fi 
spectrometre optice, spectrometre de masă 
contori de ioni etc., la înălțimi de 90—120 
km. pentru a efectua măsurătorile respec
tive „la fața locului'1, 
practicată mai de mult, 
cercetători din diferite 
și colegii mei de la 
Bonn. Asemenea cercetări directe sînt. de
sigur, foarte costisitoare, dar obligatorii 
pentru a afla condițiile concrete care do
mină în atmosfera superioară, cum ar fi 
repartiția intensității radiației emise de 
Soare și absorbite în aceste regiuni, numă
rul si felul atomilor liberi, al moleculelor 
și al ionilor negativi și pozitivi aflati în 
zona de care ne interesăm.

Aceste condiții, o dată cunoscute, pot fi 
apoi simulate în laborator, ceea ce con
stituie metoda indirectă de studiere a pro
ceselor din 
sfera poate 
fără pereți, 
ciocni decît 
rect în laborator condițiile ei, 
construim un vas cu dimensiuni mult mai 
mari decît distanța medie pe care particu
lele o parcurg fără a se ciocni între ele 
Dar această distanță. în condițiile chemp- 
sferei, este cuprinsă între 10 centimetri și 
20 de metri ! In vase mai mici, imaginea 
•proceselor studiate ar fi falsificată de 
numărul prea mare de ciocniri cu peretele, 
fată de numărul ciocnirilor dintre particule

O primă instalație de acest gen a fost 
construită lingă institutul nostru din Bonn. 
Ea constă dintr-o sferă din otel inoxidabil, 
cu diametrul de 7,5 m. care poate fi încăl
zită pînă la 300 de grade, presiunea fiind 
coborîtă pînă la o miime de miliardime de 
atmosferă. In această instalație pot fi stu
diate reacții ionice și atomice la presiuni 
de o milionime de atmosferă. în condiții în 
care impuritățile nu depășesc limita unei 
părți pe milion. La această presiune se 
produc de 100 de ori mai multe ciocniri în
tre particule decît între particule și pe
retele vasului. Acest „vas de reacție" uni
cat, împreună cu tot complexul de instala
ții anexe necesare funcționării sale, 
o hală cu o suprafață de 80 m.p. 
operațiile sînt controlate și dirijate 
un panou central de comandă.

Investigațiile urmăresc în special

Această cale este 
cu succes, de către 
țări, printre care 
Universitatea din

atmosfera superioară. Chemo- 
fi asemănată cu un 
în care particulele 
între ele. Pentru a

vas imens 
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simula co- 
trebuie să

ocupă
Toate 
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Investigațiile urmăresc în special urmă
toarele patru tipuri de reacții chimice, ce 
au loc în atmosfera superioară : reacții 
de recombinare, de dublă ciocnire, reacțiile 
particulelor încărcate electric și ale par
ticulelor excitate optic. Radiația solară ul
travioletă disociază toate moleculele și 
ionizează toți atomii din chemosferă. Pro
cesul fotochimic predominant din atmo
sfera superioară este însă disocierea mo
leculelor de oxigen în atomi liberi. S-a sta
bilit că, Ia înălțimi de circa 100 de km. 
oxigenul se află aproape exclusiv în stare 
de atomi liberi. Azotul, a cărui moleculă 
se disociază mai' greu, se găsește în schimb 
aproape exclusiv în stare moleculară ; con
centrația atomilor liberi de azot este de 
100 de ori mai mică decît cea a atomilor 
de oxigen. Dacă atmosfera superioară ai 
conține o cantitate mare de azot atomic 
noaptea cerul nu ar fi negru, ci galben- 
auriu, căci la recombinarea atomilor de 
azot în molecule se emite o lumină galbenă 
O altă categorie de reacții sînt cele dintre 
oxigen și azot, în care iau naștere oxizii 
de azot, ce persistă în atmosfera superioară 
— desigur. în concentrații foarte mici. Sini 
importante și reacțiile hidrogenului în a- 
ceste regiuni. Au fost identificate pînă în 
prezent peste 30 de reacții ale atomilor de 
hidrogen din chemosferă.

Concluzia generală a studiilor noastre 
relevă rolul primordial al oxigenului în 
reacțiile fotochimice din atmosferă. Trebuie 
să amintim că Pămîntul este singura pla
netă din sistemul nostru solar a cărei at
mosferă conține cantități apreciabile de 
oxigen liber. Se impun. în mod firesc, 
unele întrebări : această prezentă a oxi
genului în atmosfera Pămîntului este o 
stare staționară permanentă, care datează 
de la formarea planetei, sau este rezul
tatul unuî proces de evoluție continuă 1 
Cum și cînd a dobîndit atmosfera Pămîntu
lui conținutul său bogat de oxigen, fapt 
unic în sistemul solar ? Răspunsul este 
strîns legat de problema apariției Pămîntu
lui și a vieții, întrebări fundamentale ale 
științei. Totodată, elucidarea proceselor de 
fotosinteză în straturile superioare ale at
mosferei este de natură să deschidă noi 
perspective sintezei materiei vii, producerii 
de substanțe organice pe cale artificială, 
avînd deci multiple aplicații de eficiență 
economică ridicată.

4
Structura Intimă a materiei este stabilită 

prin numeroase metode, dintre care deose
bit de rodnică, prin aplicațiile sale prac
tice, s-a dovedit difracția cu raze X a 
electronilor sau neutronilor. Studiul dia
gramelor de difracție a razelor X, în spe
cial a celor furnizate de cristale, permite 
să se fixeze pozițiile reciproce ale diferiti- 
lor atomi din molecule, cu o foarte mare 
precizie a măsurilor spectrografice. furni- 
zînd date prețioase despre dimensiunile și 
masele lor.

Deși diagramele furnizate de substanteJe 
amorfe sînt mai dificil de interpretat de- 
cît cele provenite de la cristale, ele au 
permis savantilor să cunoască dispunerea 
atomilor în unele lichide, coloide si în 
sticlă. Nu este suficient însă să stabilim 
natura componenților unei molecule si să 
știm cum sînt legați atomii între ei. Dacă 
vrem să cunoaștem trăsăturile principale 
ale structurii moleculare, trebuie, de a- 
semenca, să determinăm forțele ce țin le
gate moleculele între ele. Există multe 
metode chimice și fizice de stabilire a 
structurii moleculare. Fiecare se bazează 
pe anumite relații între structura moleculei 
și proprietățile chimice sau fizice ale 
materiei, alcătuită dintr-un număr infinit 
de asemenea molecule.

Analiza chimică ne arată care sînt com
ponenta moleculei. Absorbția luminii vi
zibile sau ultraviolete, adică culoarea sub
stanței, depinde de starea electronilor de 
valență. Un fascicul de electroni, asemănă
tor celui care acționează asupra ecranului 
de televiziune, poate pătrunde într-un gaz 
Totuși, el va fi împrăștiat în direcții dife
rite de moleculele gazului. Modul cum de
pinde intensitatea fasciculului difuzat de 
direcția sa este stabilit de configurația nu
cleelor din moleculă. O măsurătoare foarte 
precisă a acestei dependente ne permite să 
calculăm distantele internucleare si unghiu
rile de legătură ale moleculei.

Molecula de gaz sau vapori poate fi lip
sită de unul din electronii săi. rămînînd o

particulă cu sarcină pozitivă, ceea ce nu
mim un ion. Acesta poate fi accelerat de 
un cîmp electric și masa sa poate fi foarte 
precis măsurată, după caracterul mișcării 
acestuia în cîmpurile electrice și magne
tice. Metoda se numește spectrometria de 
masă. Pentru chimist rezultă de aici o 
valoare foarte precisă a greutății moleculei 
ceea ce constituie uneori factor fun
damental în stabilirea structurii molecu
lare In spectrometrul de masă, ionii se 
descompun în ioni fragmentați din 
mase, iar compoziția lor poate fi 
din spectrul masei. Astfel, poate 
mecanismul de descompunere și 
construiește structura amănunțită : 
culei originale. Firește, mai există : 
alte metode pentru stabilirea 
moleculare.

Ultimele două metode menționate, adică 
difracția electronilor în gaz (pentru mo
leculele mici) și spectrometria de masă 
(pentru moleculele mari), au fost recent 
introduse si în laboratorul pe care-1 con
duc la Budapesta. Am fost foarte bucuros 
să constat că determinări ale structurii 
moleculare prin spectrometria de masă au 
fost făcute si 
chimie fizică 
aceste metode 
turii materiei 
exigentei față . _______  __
materialelor folosite de tehnica modernă, 
o importantă practică tot mai accentuată, 
avînd numeroase aplicații industriale.

5.
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la București, la catedra de 
a Universității. Bineînțeles, 
de cunoaștere intimă a struc- 
capătă, în condițiile creșterii 
de proprietățile mecanice ale

Pînă la începutul secolului nostru, indus- 
tria chimică era dirijată de metode chimice 
clasice, deseori cu caracter analitic, empi- <’ 
rice și tehniciste care, într-un anumit sta- <* 
diu de dezvoltare, au creat tehnicii indus- <> 
triale mari dificultăți, frînîndu-i progresul. J > 
Savanți și cercetători au dedus din aceasta , > 
că este imperios necesară crearea unei baze ,k 
teoretice proprii a proceselor chimice in- < J 
dustriale. rol care a revenit în primul rînd > 
chimiei fizice. întrucît procesele chimice 
sînt condiționate de interacțiunea a nu- < ► 
meroase fenomene chimice, fizice, mecanice. < 
iar descrierea lor necesită metode materna- < 
tice speciale incluse în chimia fizică.

Tehnica chimică, utilizînd în mod creator 
realizările cele mai importante ale chimiei 
fizice și. în special, ale termodinamicii și < 
cineticii chipiice. s-a transformat rapid în- 
tr-o disciplină științifică aparte — tehnolo- S 
gia și ingineria chimică, incluzînd prin- > 
cipiile optimizării proceselor, precum și 
criterii economice. Noua disciplină a de- <* 
monstrat că îi revine un important rol < ’ 
social. în sfera ei intrînd transforma'•ca,-.'1, 
materiilor prime din natură în bunuri (tir 5 
dustriale și de consum, precum si în miji , ‘ ► 
Ioace de producție >

Cîteva exemple edificatoare. După cum 
se știe, printre îngrășămintele sintetice. S 
care sporesc substanțial recoltele agricole. $ 
un loc de frunte îl ocupă azotatul de a- > 
moniu, fabricat din amoniac și acid azotic. <l‘ 
Sinteza industrială a amoniacului, din azot <* 
și hidrogen, a devenit posibilă numai după 
ce Specialiștii în termodinamica chimică au S 
studiat echilibrul chimic al procesului și ’ ► 
după ce specialiștii in c netica reacțiilor d° , > 
ordin superior au stabilit mecanismul și > 
ecuația cinetică a sintezei oxizilor de azot 
din care se obține ulterior acidul azotic. 
In urma acestor cercetări teoretice, chi- M > 
miștii și tehnologii chimiști au descoperit $ 
catalizatorii necesari, iar specialiștii în v / - 
glnerie chimică au proiectat și constri . 
reactoarele și aparatura industrială. Astfel '< 
s-a realizat fabricația economică și de 
mare tonaj a îngrășămintelor cu azot.

,$i la noi în țară se acordă o deosebită 
importanță fabricării îngrășămintelor cu 
azot. încă din 1938, la Tîrnăveni a fosi 
dată în funcțiune, pentru prima oară în 
lume, o fabrică de amoniac funcționînd pe 
bază de gaz metan, procedeu astăzi larg 
răspîndit în toate țările. In prezent, combi
natele noastre moderne — Victoria. Roznov. 
Tg. Mureș, Craiova. Tr. Măgurele — fa
brică uriașe cantități de îngrășăminte cu 
azot, această producție urmînd a fi dezvol
tată în continuare.

Aceeași metodică de cercetare a stat la 
baza elaborării tehnologiilor utilizate pen
tru fabricarea alcoolului metilic (la Combi
natul chimic Victoria), a benzinelor octanice 
(Rafinăria Brazi), a unor monomeri (Săvi- 
nești etc.). Separarea sau rafinarea electro
litică a metalelor neferoase, operațiile de 
electrocristalizare, coroziunea se bazează 
pe legile electrochimiei. disciplină integrată 
în chimia fizică.

Studiul fizico-chimic al sistemului alu- 
mină-criolltă. fixarea temperaturii minime 
de topire a amestecului format din cele 
două componente ale sistemului, a făcut 
posibilă fabricarea industrială a aluminiu
lui metalic (la noi. Uzina chimică de la 
Slatina). Ulterior, s-a dezvoltat o nouă 
subramură științifică, fizico-chimia elec- 
troliților topiți, care a condus la importante 
realizări științifice (în special la Centrul 
de chimie fizică al Academiei), apreciate 
și peste hotare, precum și la aplicații prac
tice de mare eficiență economică. în do
meniul proceselor metalurgice.

Distilarea și rectificarea, curgerea, cris
talizarea. uscarea, extracția se bazează pe 
legile și principiile chimiei fizice aplicate, 
pe baza cărora a fost elaborată teoria 
operațiilor unitare și a aparatelor indus
triale, formînd obiectul principal al in
gineriei chimice.

înaltul ritm de dezvoltare a industriei 
noastre chimice, susținut de investițiile im
portante pe care statul le alocă acestei 
ramuri a economiei, se cere continuat prin 
intensificarea preocupărilor de inginerie 
chimică, pentru a valorifica și mai eficient 
rezultatele cercetării de laborator. Cu atît 
mai mult, cu cît și în acest domeniu al 
științei ne putem mîndri cu o valoroasă 
tradiție. Este suficient să amintim, de 
pildă, procedeul de extracție a hidrocar
burilor aromatice, elaborat încă de la în
ceputul secolului de L. Edeleanu. chimist 
român de reputație mondială. Mai aproape 
de zilele noastre, merită menționate reali
zări cum sînt procedeul de dezbenzinare 
a gazelor de sondă, folosit și la export și 
aducînd importante fonduri valutare, pre
cum și cel de distilare atmosferică și în 
vacuum a produselor din petrol (la Rafină
ria Brazi), sau cele de fabricare a unor 
catalizatori de mare eficientă economică 
pentru acidul sulfuric, desulfurarea me
tanului. etilenoxid etc.

Desigur, în actuala etapă de dezvoltare 
a economiei noastre, ingineria chimică va 
căpăta amploarea corespunzătoare necesi
tăților sporite. Ea va avea astfel contri
buții importante la studiul experimental al 
instalațiilor industriale, existente în com
binatele noastre, pentru a le aduce într-un 
timp cît mai scurt la parametri tehnico- 
economici proiectați, dar mai ales pentru 
a-i depăși.

O altă importantă sarcină a ingineriei 
chimice o constituie transpunerea soluții
lor științifice de laborator în instalații 
semiindustriale și industriale, avînd ca 
obiectiv optimizarea eficientei economice * 
cercetării, precum și crearea unor instala
ții industriale pe baza unor procedee 
românești. Firește, pentru realizarea aces
tor obiective se impune o cît mai strînsă 
colaborare între tehnologi, chimiști. spe
cialiști în cataliză, constructori de apara
tură. fizico-chimiști. economiști etc. în ve
derea valorificării superioare a resurselor 
economiei noastre naționale.

Pagină realizată de
Lucian SACHELARIE



SCINTEIA— miercuri 15 ianuarie 1969

Cronica
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit din 
partea președintelui Comisiei pen
tru Relații Externe a Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Tran Buu Kiem, o telegramă prin 
care se exprimă mulțumiri pentru 
felicitările adresate cu ocazia ce
lei de-a VIII-a aniversări a creă
rii Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

★
Marți, a sosit în Capitală o dele

gație de cineaști cehoslovaci com
pusă din Vaclav Borovicka, direc
tor artistic de film de scurt me
traj din Praga, Antonin Navratil, 
docent al facultății de film și tele
viziune din Praga, și Pavel Bre- 
zina, regizor.

Timp de aproape două săptă- 
mîni, membrii delegației vor face 
un schimb de experiență și docu
mentare în cadrul relațiilor din
tre Asociația cineaștilor din Româ
nia și Uniunea artiștilor de cine
matograf și televiziune din Praga.

Cu acest prilej, oaspeții vor vi
zita studiourile Buftea, Alexandra 
Sahia și Animafilm, vor viziona
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SPORT
In cîteva rînduii

Astă-seară, pe Wembley
(Urmare din pag. I)

ANGLIA—ROMÂNIA

o sene de filme romanești și vor 
purta discuții de interes comun cu 
cineaști români.

★
în deschiderea Zilelor filmului 

cubanez, manifestare organizată cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări 
a Zilei Eliberării — ziua națională 
a Republicii Cuba — marți seara 
a avut Ioc la cinematograful Re
publica" din Capitală un spectacol 
de gală cu filmele documentare 
„Pînă la victoria finală" și „Cîn- 
tecul turistului".

La gală au participat Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, oameni de 
cultură și de artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Jesus Barreiro 
Gonzalez, ambasadorul Cubei la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în România, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

înainte de spectacol, Dumitru 
Fernoagă, director general ad
junct al Studioului cinematografic 
„București", a vorbit despre cine
matografia cubaneză. (Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Marți 14 ianuarie a avut loc 

plenara C.N.E.F.S. la care au luat 
parte membrii Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
membri ai Comitetului Olimpic 
Român, reprezentanți ai organelor 
și organizațiilor de stat și obștești 
care au sarcini în domeniul educa
ției fizice și sportului, președinți și 
secretari generali ai federațiilor 
sportive, președinți ai consiliilor 
județene pentru educație fizică și 
sport, președinți ai unor cluburi 
și asociații sportive, reprezentanți 
ai tresei.

'v. Anghel Alexe, președintele 
C.N.£).F.S., a prezentat raportul cu 
privire la pregătirea și participa
rea sportivilor români la Jocurile

Olimpice din Mexic, precum și pla
nul de acțiuni în vederea pregăti
rilor pentru participarea la Jocu
rile Olimpice din anul 1972 de la 
Sapporo și Miinchen.

în continuarea lucrărilor, tov. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a prezentat plenarei 
raportul de execuție a bugetului 
pe anul 1968 și proiectul de bu
get pe anul 1969.

Pe marginea celor două docu
mente au luat cuvîntul numeroși 
membri ai C.N.E.F.S. și Invitați. 
Plenara a adoptat în unanimitate 
planul de pregătire a sportivilor 
români pentru Jocurile Olimpice 
din anul 1972 și bugetul C.N.E.F.S. 
pe anul 1969. (Agerpres)

OTOȘANI
(Urmare din pag. I)

dar de aici se ivește și sporul valo
ric /1 puterii si avuției. Munca și 
pra sția se echilibrează pe temelii 
șții.„(Jjice, toți indicatorii planului 
sînt tensionați de imperativele hăr
niciei, iar timpul de lucru este, de 
fapt, timpul fecundității.. Fețele aces
tui timp sînt -multiple si oricare . din' 
ele ar fi privită apare puternic ilu
minată de forța noului. Cei zece mii 
de elevi din orașul Botoșani sau din 
școlile satelor și orașelor județului 
alcătuiesc un tulburător cor al 
luminii pentru care, azi. Iorga ar 

• fi avut adevărate strigăte de înăl
țare și bucurie. Numai în capitala 
județului, biblioteca municipiului 
numără aproape 50 000 de volume cu 
■peste 5 000 cititori. Dar nu există 
intelectual sau om al muncii pa
sionat de cultură să nu aibă o bi
bliotecă personală prin care să res
pire și lumina, mai ales că tradi
țiile spirituale ale acestui județ sînt 
ațît de vechi, iar climatul de învă
țătură si dragoste pentru creație este 
cunoscut departe în țară și-n lume.

Aici, în ținutul Botoșanilor, ca 
oriunde în tară, aici în marele ți
nut al lui Eminescu și Iorga si E- 
nescu și Băncilă, timpul tînăr și u- 
man îsi poartă peste orașe și peste 
sate macaralele : betoanele devin e- 
taje, metalele se aud în mașini în
roșite de viteză și în motoare, brăz- 
darele sapă adine pămîntul. apele 
izvorăsc clar în fîntîne, iar frunțile 
dau idei. Dulcile coline ce ocrotesc 
de vînturi satele strălucesc noap
tea de electricitate chiar sub luna 
plină. Basmele noastre si-au coborît 
aievea fetele si băieții la muncă 
si carte, iar din lauda hărniciei 
lor creste gura de rai spre toate 
gurile de lumină ale timpului is
toric modern. Ei învață cum să .| 
fie țărani și profesori, mecanici și . 
ingineri, țesători și tractoriști, cu 
cîntecele lor si cu viitorul pe față. 
Intr-adevăr, si cel mai rigid sau 
sceptic trecător poate să-si dea I 
bine seama că lumea acestui ținut | 
a cîstigat, în anii 
imensă vitalitate și 
timism în tot ce 
sensibilitatea si-a 
cele mai moderne 
ță care includ în ele civilizația și | 
bunăstarea. Prezentul este la tot pa- | 
sul un timp activ ; de aici, din pre- “ 
zent, clipă de clipă, țara și lumea H 
își construiesc viitorul și. certitudi- 9 
nea umerilor neapăsați, cu hărnicia “ 
brațelor libere, cu bucuria inimii ne- n 
jignite de constrîngere... De cite mii jg 
de ani vin satele și așezările noastre Q 
urbane spre acest prezent al tlmpu- 
lui socialist ? Căci ele mă fac mîn- a 
dru, îmi trezesc mintea si sufletul y 
la. adevăr, mă învață cum să fiu “ 
cinstit si demn. In echilibrul și sta- ■ 
tornicia lor, cum muncesc și gin- H 
dese, oamenii nu tolerează minciuna 0 
și deformarea ; oamenii au o măsură 
sobră a adevărului, sînt așezați și 3 
nu se grăbesc să creadă oricum în a 
ceva. Tot cc-au înfăptuit si înfăp- ° 
tuiesc este rodul cutezanței si-al H 
hărniciei, al cinstei și. pătrunderii, H 
cu profunzime, a politicii partidului 9 
comunist. La scara acestor dimen- „ 
siuni omenești adevărul triumfă lîn- g 
gă omul înțelept și gospodar. A- H 
cest om are mereu viu sentimentul “ 
condiției lui de la origini pînă la H 
clipa în care respiră; el e mîndru g 
că pe aici au tunat pașii lui Dragos “ 
Vodă și-ai lui Ștefan cel Mare. De h 
aici porni luceafărul de-i creșteau M 
prin cer a lui aripe, iar geniul s-a a 
limpezit spre universul eternității. rj

Clipă după clipă și an după an, H 
oamenii au învățat prin cutezanța <3 
partidului ce-i socialismul si cît de n 
frumoasă este 
luat pîinea și 
vreau să spun, 
sușit și învățat propria' lor condiție H 
necesară și istorică. Vatra străveche ” 
a Botoșanilor, vatră de hrană și ra 
cultură. își arată azi mai mult ca H 
oricînd plenitudinea ; timpul și isto- B 
ria ftiu acest lucru și-o arată lumii u 
și viitorului. La noi gesturile mun- | 
cii, lucrurile, viata însăși nu-s re- “ 
torice ; ele vin prin înțelepciune și H 
se integrează socialismului, profund S

și plin ca fructa cea tare care 
tră sănătoasă către bucuria
toamnă.- La noi nu-s disproporții ... 
tre pîine si nevoia omului, între 
drumuri și necesitatea vasului, în
tre sete și apă. Oamenii se îngri
jesc să nu le rămînă gospodărirea 
pe undeva descoperită. Sudoarea 
muncii curge egal pentru prezent și 
pentru viitor. E în toate un echili
bru tăcut si județul e pus pe trea
bă temeinică. Aici, ca în toate păr
țile. e prezent în conștiință și-n 
chibzuială partidul. Conducătorii lui 
vin si vorbesc oamenilor, se sfătu
iesc în grai curat cu toți locuitorii 
cum e bine si cum e trainic, spre 
biruință plină în treburi. Unealta 
Si pămîntul înțeleg aceste lucruri si. 
sub hărnicia noastră, se pun ne 
muncă. Moldovenii din nord nu-s 
sentimentali, cum se tot spune, ci 
mai curînd iuti, sînt repede făcători 
de prietenie. In această privință, ei 
sînt ca toți oamenii țării. 5i pe aici 
au trecut războiul și tifosul exante- 
matic, febra foametei si îngrijoră
rile. și dacă-s gospodari și plini de 
avuții azi, știu ce înseamnă- asta; 
muncesc zilnic și învață să 
socialismul, ce-i partidul, 
mea mamă, care venea din 
prin pace dăruind timpului 
pii, ca multe alte mame cu multi 
copii, știe ce înseamnă partidul și 
pacea și de aceea ne-a învățat ome
nește si 
munisti

Vatra 
cindu-si 
mului.

I 
I

in- 
din 
în-

Știe ce-i 
Propria 

război și 
zece co-

se bucură cînd ne vede co- 
demni și harnici.

Botoșanilor se vede străltl- 
destinul pe cerul socialis-

(Urmare din pag. I)

socialismului, o 
un riguros op- 

întreprinde, iar 
ascuțit-o spre 
forme de via-

patria liberă, si-au 
pămîntul în mîini, 
s-au aflat, si-au în-

de investiții aproape egale cu cele 
planificate în perioada I960—1965. In
vestițiile alocate vor fi utilizate în 
concordanță cu nevoile de dotare a 
economiei naționale cu mijloace teh
nice moderne, urmârindu-se crește
rea producției în special în sectoa
rele electrotehnic, electronic, mij
loace de transport auto, naval și fe
roviar. mașini-unelte, agregate ener
getice etc. în acest an urmează să 
fie date în funcțiune 53 de capacități 
și obiective noi, între care se numără 
terminarea etapei I de integrare la 
Uzina de autoturisme Pitești și U- 
zina de osii și boghiuri de la Balș, 
dezvoltarea uzinelor „Electroputere"- 
Craiova, „Electroceramica“-Turda. 
,,E!ectronica“-București, „Progresul"- 
Brăila, F.M.U.A.B. și altele. Conco
mitent, se va asigura legătura cu 
cincinalul următor prin începerea 
construcției unor obiective la Uzina 
de utilaj petrolier Tîrgoviște, Uzina 
mecanică Timișoara, Uzina de utilaj 
chimic Ploiești, Fabrica nouă de ar
mături, precum și a unor capacități 
noi de turnătorie și forje.

îndeplinirea riguroasă a planului 
de investiții impune conducerii mi
nisterului și întreprinderilor o pre
ocupare susținută pentru respectarea 
termenelor de punere în funcțiune a 
noilor obiective și capacități și atin
gerea în cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați, în scopul reali
zării sporurilor dc producție plani
ficate și reducerii importurilor, Va 
trebui să îmbunătățim în mod sub
stanțial activitatea de proiectare, 
prin reducerea ponderii lucrărilor 
de construcțil-montaj în volumul to
tal al investițiilor și folosirea intensă 
a proiectelor de construcții existente, 
conjugînd în același timp eforturile 
uzinelor beneficiare de investiții cu 
cele ale întreprinderilor construc
toare, în vederea desfășurării în ritm 
susținut a lucrărilor pe șantiere și 
intrării în funcțiune, la 
ficate, a noilor unități 
de producție.

în condițiile creșterii 
economiei noastre naționale, se im
pune întărirea disciplinei contrac
tuale. fiecare întreprindere trebuind 
să respecte cu strictețe obligațiile ce 
decurg din contractele încheiate. în 
1968, unele uzine aparținîfid minis
terului nostru au creat dificultăți 
beneficiarilor prin neiivrarea produ
selor la termenele și în cantitățile 
contractate, cum a fost cazul la loco-

datele plani- 
și capacități

complexității

A FOST STABILIT PROGRAMUL 
GRUPELOR SEMIFINALE ALE 
„CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI" LA BASCHET FEMININ. E- 
chipa Politehnica București va juca 
în grupa B, alături de formațiile 
Akademic Sofia și Sparta Praga. Me
ciurile vor avea loc tur și retur, în
tre 30 ianuarie și 20 martie. Poli
tehnica va susține primul joc la 30 
ianuarie, pe teren propriu, în 
pania echipei Akademic Sofia.

reprezintă tot atîtea dovezi că „in
tegrarea" este departe de a fi rămas 
altceva decît un deziderat. Dacă a- 
dăugăm domeniul „integrării" a- 
grare. unde rezultatele sînt de-a 
dreptul inexistente, atunci tabloul 
Pieței comune se circumscrie aproa
pe exclusiv la domeniul vamal, de
oarece contradicțiile dintre parteneri 
s-au dovedit mult mai puternice de
cît așa-zisele avantaje ale „contopi
rii" economiilor naționale în entități 
supranaționale.

în aceste condiții observatorul fe
nomenelor Pieței comune se poate 
întreba, pe bună dreptate, care sînt 
„virtuțile" pe care le are „integra
rea" economică supranațională ? In 
fond, rezultatele obținute pînă acum 
nu se datoresc, de fapt, „integrării" ; 
ele puteau fi obținute pe calea unei 
reale normalizări a relațiilor comer
ciale internaționale, pe calea înlătu
rării barierelor artificiale și discri
minatorii din schimburile economice 
dintre state. In ce privește procesele 
de „integrare" propriu-zise. nici unul 
dintre parteneri nu se grăbește să 
propună asemenea măsuri care să 
transfere suveranitatea de care dis
pun guvernele naționale în mîinile 
unor organisme supranaționale în 
care deciziile să se facă exclusiv 
după raportul de forțe dintre 
membri, cu încălcarea mai mult sau 
mai puțin brutală a intereselor ce
lor slabi. în această privință, un 
membru al delegației olandeze la 
reuniunea miniștrilor de finanțe ai 
Pieței comune care s-a desfășurat în 
13 și 14 ianuarie la Garmisch-Par- 
tenklrchen spunea că „Franța și 
alte țări nu sînt deloc gata să re
mită dreptul de a adopta hotăriri 
în domeniul economiei naționale u- 
nui organ supranational".

Istoria, de peste un deceniu, a Pie
ței comune îndreptățește concluzia 
că soluționarea problemelor dezvol
tării economiilor naționale în condi
țiile actualei economii mondiale nu 
se obține prin formarea de grupări 
închise, discriminatorii și cu tendințe 
autarhice, ci prin dezvoltarea largă 
a relațiilor economice, de la comerț 
pînă la cooperare și colaborare eco
nomică. între state suverane și inde
pendente. Aceste relații, bazate pe 
respectul reciproc al intereselor au 
ca rezultat stabilirea de raporturi e- 
chitabile care asigură o reciprocitate 
a avantajelor partenerilor. Or, „in
tegrarea" economică și politică în
seamnă tocmai încălcarea sistematică 
a principiilor unor astfel de relații 
de egalitate, cedarea atributelor su
veranității naționale în mîinile orga
nismelor dominate de partenerii mai 
puternici. Poate tocmai faptul că a- 
semenea concluzii se generalizează 
chiar în țările Pieței comune explică 
ezitările cercurilor comunitare în 
programul anului 1969, anul „hotă- 
rîtor" al „integrării", ezitări gene
rate de confruntarea realităților co
munitare cu „virtuțile" presupuse 
initial că ar decurge din „integrare". 
Referindu-se la aceasta, fostul pre
ședinte al comisiei C.E.E., profesorul 
vest-german Walter Hallstein declara 
într-un interviu publicat de „Stutt- 
gartner Zeitung" că : „Pe mine mă 
neliniștește îndeosebi faptul că co
laborarea statelor dobîndește o im
portanță mai mare față de colabo
rarea în cadrul Comunității... Cîștigă 
supremație comisiile de expert! prin 
intermediul cărora guvernele națio
nale reușesc să atragă hotărîrile în 
competenta lor". Căci este un fapt, 
confruntarea cu realitatea nu este 
de loc satisfăcătoare și favorabilă 
pentru „integrare". Așa se explică 
împotrivirea susținută a majorității 
țărilor membre fată de ideea trans
miterii unor atribuții inerente orică
rui stat suveran în mîinile unor or
ganisme supranaționale. Contradicți
ile manifestate în sinul Pieței co
mune în ce privește modul de a se 
lua hotărîrile privitoare la proble
me ce afectează economia națională 
a unuia sau altuia dintre membri 
dovedesc că pe parcursul anilor s-au 
evidențiat tot mai pronunțat riscu
rile pe care le comportă pentru di
feritele țări — și în primul rînd 
pentru cele mai slabe — diminuarea 
rolului guvernelor naționale în a- 
vantajul forurilor „integrate" ce a- 
yantajează pe cei puternici.

schimburilor intracomunitare, este 
important de apreciat în ce constă 
avantajele pe care, le-a adus „inte
grarea" vamală țărilor membre ale 
Pieței comune.

Compararea ritmurilor de creștere 
a producției industriale a țărilor 
membre înainte și după constituirea 
Pieței comune nu este de loc favo
rabilă concluziei că „integrarea" ar 
fi un stimul al creșterii economice. 
Dacă vom lua perioada dintre ter
minarea refacerii economiei naționale 
a „celor șase" (1950) și începutul 
funcționării C.E.E. (1958) și o vom 
compara cu o perioadă similară, a- 
tunci vom constata că dintre toate 
țările C.E.E., numai Olanda a avut 
un ritm mai rapid (8 la sută anual) 
în a doua perioadă față de prima 
(6 la sută), iar Italia un ritm 
egal (9 la sută). Restul a cunoscut o 
încetinire serioasă a ritmului de 
creștere. Franța de la 8 la 4 la sută, 
Germania federală de la 15 la 5 la 
sută. Cu toate că an de an „dezar
marea" vamală- dintre parteneri a 
sporit, dificultățile conjuncturale au 
fost din ce în ce mai resimțite de 
către industria țărilor membre, in
clusiv de către cea vest-germană 
care a cucerit poziții importante pe 
seama concurenților săi din interio
rul Pieței comune. Totodată, ridica
rea treptată a barierei vamale față 
de nemembri nu a împiedicat pene
trația capitalului american în econo
mia țărilor din cadrul Comunității. 
Această penetrație a apelat tocmai 
la forma cea mai propice pentru a-și 
asigura poziții-cheie, și anume a pre
ferat să producă chiar în țările mem
bre mărfurile pe care ar fi putut să 
le exporte acolo, ocolind deci barie
rele vamale. Drept urmare, industria 
țărilor C.E.E., deși avea drept pavăză 
un zid vamal discriminatoriu față de 
exterior s-a văzut în fața unei pu
ternice concurente din interior si 
astfel mai lipsită de apărare decît 
în cazul „clasic" al protecționismului 

, vamal... De aici și faptul — cel pu
țin paradoxal — că industria națio
nală 
este 
a-și 
port 
cu filialele firmelor străine de pe te
ritoriul Pieței comune.

Atunci cînd a fost înființată Co
munitatea, una din „virtuțile" esen
țiale atribuite ei a fost aceea că 
procesul de lichidare treptată a ta
xelor vamale va determina un avînt 
al progresului tehnic în țările mem
bre. Or, o problemă-chele care con
stituie leit-motivul economiștilor 
vest-europeni este definirea și di
mensionarea decalajului tehnologic 
(așa-numitul „technological gap") 
dintre Europa occidentală și Statele 
Unite, decalaj adîncit în mod evi
dent tocmai în ultimul deceniu, adi
că de cînd există Piața comună. 
Eforturile de a reduce acest decalaj, 
îndeosebi pe căi „comunitare", nu 
s-au soldat cu rezultate palpabile. 
Situația a evoluat astfel îneît un ziar 
francez nu ezita să caracterizeze 
activitatea din cadrul „Euratomu- 
lui" ca fiind o „debandadă".

Textele Tratatului de la Roma și 
ale altor acorduri ulterioare au pro
movat ideea că se va obține o creș
tere generală a folosirii brațelor de 
muncă, și, implicit, o sporire a sa
lariilor în Piața comună, ca urmare 
a liberei circulații a forței de mun
că. în realitate, circulația forței de 
muncă nu a 
vărat liberă 
mune. ceea 
șomajului în 
și în țări cu .......... . ...
terii economice (Italia). în același 
timp, discriminările la care sînt su
puși muncitorii străini în diversele 
țări ale C.E.E., migrația în primul 
rînd a forței de muncă necalificate 
sau puțin calificate au făcut ca pro
mițătoarea „egalizare" a salariilor să 
nu reprezinte decît o simplă și pioa
să doleanță integraționistă.

Lipsa de rezultate în domeniul cir
culației libere a capitalurilor (afec
tată îndeosebi de politica de control 
al schimburilor externe), ca și al uni
ficării legislației sociale, fiscale etc.

Alf Ramsey a comu
nicat următoarea for
mație a echipei engle
ze : Banks — T. 
Wright, MacNab, J. 
Charlton, Stiles, Hun
ter, Radford, Hun, B. 
Charlton, Hurst, Ball.

La Londra timpul a 
fost ieri, și, probabil, 
se va menține si as
tăzi, ploios și rece.

nic-reporter Nicolae 
Soare).

Ca urmare a unor 
—---- '......an
trenorii români anun
ță alinierea urmă
toarei formații : Gor- 
nea — Sătmăreanu. 
Boc, Dinu, Deleanu — 
Anca. Radu Nunweil- 
ler — Dembrovschi, 
Domide, Dumitrache. 
Lucescu.

Astă-seară, în meci 
amical, se întîlnesc pe 
stadionul Wembley 
din Londra, echipele indisponibilități,reprezentative de fot
bal ale Angliei și 
României. Radiodifu
ziunea noastră va 
transmite în întregi
me desfășurarea par
tidei. Transmisia se 
va face pe programul 
I si va începe în ju
rul orei 20,45. (Crai-

<
Returul campionatului
național de baschet
Prima etapă a returului campio

natului de baschet masculin se va 
disputa la 19 ianuarie, iar ultima 
la 23 martie. în zilele de 28, 29 și 
30 martie va avea loc turneul final, 
cu participarea primelor patru e- 
chipe din clasamentul general. Der
biul Dinamo—Steaua se va iuca la 
16 martie.

Returul campionatului de baschet 
feminin va începe la 9 martie, ul
tima etapă disputîndu-se la 4 mai. 
Echipele clasate pe primele patru 
locuri vor disputa turneul final în 
zilele de 10. 11 și 12 mai. Derbiul 
campionatului feminin. Politehnica— 
Rapid se va juca la 27 aprilie.

Pregătirile echipei române
pentru campionatul mondial
în cadrul pregătirilor pentru cam

pionatul mondial de hochei — gru
pa B (ale cărei întreceri se vor 
disputa la Liubliana), echipa repre
zentativă a României va juca două 
partide amicale cu selecționata Iu
goslaviei. Cele două meciuri vor a- 
vea loc la 21 și 22 ianuarie în Pa
latul Sporturilor din Liubliana. Am
bele echipe, alături de reprezenta-

com-

Sîmbătă la Munster (R. F. a 
maniei) în cadrul PRIMULUI 
AL „CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI" la volei masculin echipa 
Steaua București va întîlni formația 
Universitas. Returul va avea loc la 
26 ianuarie la București.

Ger- 
TUR

Luînd startul pe opt itinerare (cu 
plecările din Oslo, Londra. Frank
furt pe Main, Varșovia, Reims, Lisa
bona. Atena și Monte Carlo), peste 
200 de echipaje vor participa între 17 
și 25 ianuarie la cea de-a 38-a ediție 
a tradiționalului 
Monte Carlo.

în prima parte a traseului actualei 
ediții a raliului (orașul de start — 
Monte Carlo), concurenții vor străba
te distante care vor depăși cu puțin 
3 000 km. Ei vor sosi la Monte Carlo 
în dimineața zilei de luni 20 ianuarie. 
După o noapte de odihnă, concurenții 
vor parcurge traseul comun Mona
co — Vals — Les Bains — Monaco 
(1 486,500 km).

Amintim că C.S.I. (comisia sportivă 
internațională) a luat hotărîrea de 
a nu mai considera raliul Monte 
.Carlo printre probele valabile pentru 
campionatul european. O decizie 
identică s-a luat si în privința raliu
lui Marii Britanii și a Cupei Alpilor.

raliu automobilistic

tivele R. D. Germane, R. F. a Ger
maniei, Poloniei. Norvegiei. Italiei si 
Austriei, își vor disputa între 28 fe
bruarie și 9 martie, titlul de cîști- 
gătoare a grupei B, titlu care 
dreptul la promovarea în grupa 
(Jocurile grupei A vor avea loc. 
nul acesta, la Stockholm. între 
și 30 martie).

ÎN ZIUA A TREIA A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL DE 
LA MAR DEL PLATA, echipa ceho
slovacă Slovan Bratislava a învins 
cu scorul de 2—1 (1—1) echipa Estu- 
diantes Mar del Plata. Boca Juniors 
a dispus cu scorul de 3—0 (2—0) de 
selecționata orașului Mar del Plata.

a
• Lacul lebedelor : PATRIA — 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Un delict aproape perfect î BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR — 8,45—15,30 în continuare ; ia; 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 10,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Zilele filmului cubanez : Giselle S REPUBLICA — 10 ; 12 ; 
14 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Expresul colonelului von Ryan : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; —
21, SALA PALATULUI — 19,30 (seria de bilete — 2681).
• împușcături sub spînzurătoare : CAPITOL — 9 ;
16 ; 18,30 ; 21.
• Profesioniștii : VICTORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
21,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea : CENTRAL — 18
•
• Planeta maimuțelor : LUMINA
18,15 ; 20,45.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea lui Joe Indianul : 
DOINA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, BUCEGI — 9,15 ; 12,45 ; 16 ;
19.30, MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Fragii sălbatici : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Simfonia pădurii ; Am acum 3 ani ; Atracție ; Pipa păcii : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Becket : EXCELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. MELODIA —
8.45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
• Astă seară mă distrez : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 26,30.
• O aventură fericită : CINEMATECA (bilete la casă) : 10 ;
12.30.
• Viva Maria : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.

20,45.
Aventura : CENTRAL — 9,45 ; 12,30 ; 15,15.

— 9—15,45 în

motive Diesel hidraulice, vagoane, 
autobuze și autoutilitare, remorci 
basculante, unele mașini-unelte și u- 
tilaje textile, utilaje tehnologice pen
tru industria chimică, metalurgică și 
materiale de construcție. Iată de ce, 
pentru anul 1969. în programul de 
lucru al aparatului central al minis
terului și al conducerii uzinelor am 
pus pe un prim plan îmbunătățirea 
disciplinei contractuale si corelarea 
realistă a termenelor de livrare cu 
procesul de lansare și execuție a co
menzilor. în același timp, a devenit 
necesar ca printr-o nouă reglemen
tare să se introducă penalizarea în-

na

11,15 ;

16,15 ;

18,30 ;

13,30 ;

18,45 ;

continuare ;

dă
A
a-
15

LA ZAGREB, ÎN CADRUL PRI
MULUI TUR AL „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA VOLEI 
MASCULIN, s-au întîlnit formațiile 
Mladost Zagreb și Olympiakos Pireu. 
Victoria a revenit voleibaliștilor iu
goslavi cu scorul de 3—0.

in

e Made în Italy : DACIA — 8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ; 
20,45.
• Winnetou (seria a IlI-a) : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Barbă roșie : BUZEȘTI — 20.
• întoarcerea vrăjitorului i UNIREA — 15,30 ; 20,30.
• Recompensa : UNIREA — 18.
• Judoka, agent secret : LIRA — 15,30 ; 18 ;
— 18 ; 20,30, VITAN " “ "
•

15,36 ; 18.
Colina : VITAN — 20,15.
Țar șl general : POPULAR — 15,30.
Ziua in care vin peștii : DRUMUL SĂRII 
Vera Cruz : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Hombre : COTROCENI — 15 ; 17.15.
Cenușa : COTROCENI — 19,30.
Urletul lupilor : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;

20,15, POPULAR

— 15 ; 17,30 î 20.

20,30.
• Columna (ambele serii) : VOLGA — 14 ; 16,45 ; 19,30,
FLACĂRA — 15,30 ; 19, PROGRESUL - 15,30 ; 19.
•

9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
înțeleptul dc pe muntele blestemat: VIITORUL — 15,30 ; 
; 20,30.
Operațiunea San Gennaro : MUNCA — 18 ; 20.
Drama cioctrliei : MUNCA — 16.
Marianna, agentul 0555 : MOȘILOR — 15,30 ; 20,30.
Blestemul rubinului negru : MOȘILOR — 18.
Lustragiul : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Trei copii „minune" : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
Orașul magic : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Veșnicul intirziat : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20.

Căderea Imperiului Roman : RAHOVA — 15,30 ; 19. 
Acuzatul : ARTA — 9—15,45 In continuare ; 18 ; 20,15.
Vară fierbinte : TOMIS — 0—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
Drumul spre Saturn ; Sfîrșltul Saturnului : AURORA —

18

ceea ce conduce implicit și la crește
rea producției de laminate. De aceea, 
este necesar ca acțiunea întreprinsă 
de Ministerul Industriei Metalurgice 
și ministerul nostru, care vizează re
ducerea sortimentelor de laminate și 
a mărcilor de oteluri, să fie dusă 
mai departe cu mai multă perseve
rență, pentru a satisface, pe de o 
parte, nevoile sortimentale ritmice 
ale întreprinderilor noastre, iar, pe 
de altă parte, condițiile economice 
de laminare din unitățile industriei 
metalurgice.

Eforturile făcute de economie pen
tru acoperirea necesarului de metal

maximă eficiență, solicităm în același 
timp un sprijin mai mare din par
tea uzinelor siderurgice pentru li
vrarea la termen a sortimentelor de 
laminate în cantitățile, calitățile si 
dimensiunile prescrise de documen
tații. Spunem aceasta deoarece, da
torită livrării unor materiale supra
dimensionate sau la lungimi neco
respunzătoare, s-a pierdut în anul 
1968 o cantitate importantă de metal.

Corespunzător cerințelor majore 
ale economiei naționale si necesității 
de a face față cu succes competiției 
tehnico-economice desfășurate pe 
plan mondial, vom mobiliza întregul

KS

ECONOMIEI NAȚIONALE

principală a țărilor membre 
subvenționată de stat pentru 
menține competitivitatea în ra- 
cu industria nemembrilor ca șl

fost niciodată cu ade- 
între țările Pieței co- 
ce explică menținerea 
proporții ridicate chiar 
un ritm ridicat al creș-

treprinderîi furnizoare pentru dau
nele aduse beneficiarului prin neli- 
vrarea lă termen a utilajelor 
tractate. Considerăm că astfel arbi
trajul de stat sau departamental își 
va găsi rosturile sale pentru solu
ționarea acțiunilor postcontractuale, 
rămînînd pe seama ministerelor so
luționarea acțiunilor precontractuale.

Pentru anul 1969. problema de 
bază, aș spune hotărîtoare. pentru 
întreprinderile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini este 
aceea a aprovizionării tehnico-mate- 
riale și, în mod special, problema 
metalului. Cele peste 1,5 milioane tone 
de laminate necesare întreprinderilor 
noastre trebuie aprovizionate în mod 
ritmic și în sortimentele cerute de 
producție. Numărul de tipodimen- 
siuni pentru laminate pline, țevi și 
table atinge astăzi cifra de 20 000. 
Stocurile de metal reduse, pe care 
le poate suporta economia țării noas
tre, impun — ca o condiție imperios 
necesară — micșorarea în mod sub
stanțial a numărului de tipodimen- 
siuni de metal pentru a da posibili
tate* optimizării laminării oțelurilor.

con-
trebuie îmbinate cu preocuparea con
tinuă pentru folosirea judicioasă a 
acestei materii prime de bază a în
treprinderilor noastre. încă din tri
mestrul I al acestui an vom trece la 
reexaminarea critică a normelor de 
consum, la reproiectarea produselor 
care încorporează mult metal, la fo
losirea pe scară largă a înlocuitorilor, 
la dimensionarea mai strînsă a stocu
rilor în întreprinderi. Concomitent, 
vom lua măsuri pentru gospodărirea 
mai rațională a resurselor materiale, 
înlăturarea oricărei risipe, precum și 
pentru preîntîmpinarea formării de 
stocuri supranormative și identifica
rea stocurilor disponibile, în scopul 
redării lor în circuitul economic.

Cerința imperioasă a gospodăririi 
cît mai judicioase a metalului im
pune să facem din această preocu
pare o acțiune de masă, care să mo
bilizeze nu numai serviciile construc- 
tor-șef și tehnolog-șef, ci și pe fie
care muncitor din întreprinderi, con
sumurile specifice pe piese și pro
duse trebuind să fie cunoscute și res
pectate la toate locurile de muncă. 
Pentru ca eforturile noastre să aibă

nostru potențial de cercetare, pro
iectare și producție în promovarea 
rapidă a tehnicii noi. moderne. Pro
gramul de dezvoltare tehnică pe anul 
1969 are ca obiective principale di
versificarea sortimentelor și adap- 
tarea lor Ia cerințele tehnologice mo
derne, îmbunătățirea caracteristici
lor și parametrilor de exploatare, 
realizarea unor utilaje cu un înalt 
grad de automatizare, precum și a- 
similarea unor utilaje sau ansamble 
componente în a căror structură in
tră o pondere însemnată de meca
nisme și elemente de mecanică de 
precizie.

Dintre cele 950 de produse noi ce 
se vor asimila în acest an mențio
năm : echiparea cu comandă pro
gram numerică sau secvențială a 
strungului carusel SC-1250 și a ma
șinii de alezat și frezat AF-100. fi
nalizarea asimilării familiei de trac
toare de 40 CP și echiparea lor cu 
dispozitive și instalații pentru extin
derea sferei de operații, diversifica
rea producției de utilaje de construc
ții și construcții de drumuri prin în
sușirea de excavatoare hidraulice.

rulouri compactoare, vibratoare auto
propulsate și altele. în sectorul uti
lajelor energetice se va începe asi
milarea echipamentului hidroenerge
tic pentru hidrocentralele de la Por
țile de Fier și Lotru și a termoagre- 
gatelor 
domeniul 
dezvolta navigația 
re, se 
ția de vagoane și se vor moderniza 
tipurile existente de autocamioane. 
Industria electrotehnică va asimila 
transformatoare de 190 MVA, între
rupătoare de 400 kV, tipuri noi de 
motoare, acumulatoare și cabluri, a- 
parataj de joasă și înaltă tensiune.

Conducerea de partid și de stat a 
trasat industriei construcțiilor de 
mașini sarcini de mare răspundere 
pentru sporirea tipurilor de linii și 
instalații complexe destinate indus
triei chimice și prelucrării țițeiului. 
Va trebui să trecem la producerea în 
întregime în țară a liniei de 150 000 
tone pentru îngrășăminte chimice — 
care este în curs de însușire — și să 
asigurăm încă din 1969 condițiile ne
cesare pentru executarea în anii 
1970—1971 a unor linii de etilena, 
sodă calcinată și a unei fabrici de 
polietilenă, renunțînd la importuri 
în acest domeniu.

în vederea realizării în bune con
diții a acestor sarcini s-au luat o 
serie de măsuri pentru eliminarea 
deficientelor care s-au manifestat în 
anii anteriori în activitatea de asi
milare. Dintre aceste măsuri men
ționăm repartizarea și eșalonarea ju
dicioasă a sarcinilor de asimilare pe 
întreprinderi și corelarea lor cu ca
pacitățile de concepție, asigurarea 
bazei materiale și a colaborărilor 
pentru execuția prototipurilor și a 
seriilor zero, simplificarea metodo
logiei de asimilare și lărgirea sferei 
de competență a conducerilor între
prinderilor. Comitetele de direcție 
trebuie să pună un accent deosebit 
pe întărirea în continuare a sectoa
relor de concepție din fabrici și 
uzine, pentru că numai astfel vor 
putea realiza sarcinile sporite de asi
milare și ține pasul cu evoluția pro
gresului tehnic pe plan mondial, se 
vor putea asigura modernizarea și 
perfecționarea permanentă a produ
selor, menținerea lor la un nivel teh
nic și calitativ competitiv.

Concentrarea unor serioase forțe 
tehnice în institutele de cercetare si 
de proiectare ale ministerului nostru 
impune ca ele să se afirme mai ho- 
tărît, mai cu curaj, în asimilarea pro
duselor noi, în modernizarea produ-

de 300 M W. 
transporturilor 

prin 
va diversifica

în 
va

iar 
se 

împinge- 
produc-

selor din fabricația curentă, precum 
și în îmbunătățirea constructivă a 
mașinilor și utilajelor executate după 
licență. Aportul institutelor vine să 
completeze potențialul existent în 
uzine și nu le absolvă în nici un caz 
de sarcinile ce le revin pe această 
linie.

Activitatea de cercetare a institu
telor ministerului nostru are un scop 
aplicativ bine precizat și, ca atare, 
trebpie axată numai pe teme de cer
cetare cu perspective de aplicativi
tate. tinînd seama în primul rînd de 
considerentele economice. Institutele 
vor fi dotate cu laboratoare și 
ateliere pentru experimentări, în 
care să se execute și să se încerce 
prototipurile realizate pe baza studi
ilor făcute, precum și unele aparate 
de măsură și control cu caracter de 
serie mică sau unicate. Un efect mo
bilizator deosebit în activitatea in
stitutelor noastre — ilustrat de altfel 
de entuziasmul cu care a fost pri
mită — îl are chemarea la întrecere 
lansată cu prilejul Conferinței orga
nizației de partid a municipiului 
București, de institutele de cercetare 
și proiectare din sectorul 7 al Capi
talei. către toate institutele de cer
cetare și proiectare din țară.

Concomitent cu acoperirea în tot 
mai mare măsură a nevoilor interne 
de mașini și utilaje, vom continua în 
acest an procesul ele modernizare ș; 
adaptare a producției la exigentele 
beneficiarilor externi, stabilind no
menclatorul de produse și programul 
de fabricație pe baza prospectării or
ganizate a piețelor externe. Volumul 
de livrări la export pe anul 1969 re
prezintă o creștere de 5,6 la sută față 
de prevederile din planul cincinal 
și de 18,7 la sută față de realizările a- 
nului 1968. Prin aceasta, ponderea 
exportului industriei construcțiilor de 
mașini în exportul global al țării a- 
junge în 1969 Ia 25 la sută.

în cel de-al patrulea an al cincina
lului avem, deci, de îndeplinit sar
cini mari de asimilare, producție, in
vestiții și export. Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinde
rile industriei construcțiilor de ma
șini, proiectanțil și cercetătorii noștri 
sînt ferm hotărîți să nu precupe
țească nici un efort pentru a realiza 
în întregime și la timp obiectivele 
înscrise în planul pe anul 1969. con
tribuind astfel la accelerarea progre
sului tehnic și economic al tării, la 
înfăptuirea politicii partidului de de
săvârșire a construcției socialist* !n 
patria noastră.



Vietnamul de sud
PENTRU A DOUA OARĂ 

IN 48 DE ORE 

Patrioții au atacat 
baza militară 
de la Can Tho

SAIGON 14 (Agerpres). — în noaptea de luni spre 
marți, pentru a doua oară în 48 de ore, detașamentele 
Frontului Național de Eliberare au atacat marea bază 
militară aeriană de la Can Tho, din Delta fluviului Me
kong. Mai multe proiectile de mortiere au căzut în zorii 
zilei de marți pe pistele aeroportului, una din cele mai 
importante baze aeriene ale S.U.A. din deltă. Nu au fost 
comunicate distrugerile provocate. Tot aici, cu o noapte 
în urmă, patrioții au distrus mai multe instalații mili
tare și 18 avioane.

Totodată, marți dimineața, detașamente ale forțelor 
patriotice, după ce au atacat o unitate saigoneză care 
asigură paza podului de la Ben Vay, au aruncat în aer 
acest important punct strategic. De asemenea, artileria 
F.N.E. a lansat cîteva zeci de. obuze de mortiere asupra 
unor obiective militare saigoneze din localitățile Buon 
Ho și Moc Hoa, capitala provinciei Kien Tuong.

Avioanele americane de tip „B-52“ au continuat luni 
seara raidurile lor de represalii, lansînd aproximativ 400 
tone de bombe asupra unei zone la nord de Dak To, în 
regiunea Platourilor înalte.

Rezultatele acțiunii de „pacificare accelerată1* întreprin
să în Vietnamul de sud de trupele americane sînt evi
dente : bombardamente asupra populației pașnice, sate 
distruse, pierderi de vieți omenești. In fotografie : o fe
meie a rămas singură în satul distrus de „acțiunea pa

cificatoare" a trupelor S.U.A.

ORIENTUL APROPIAT

„Cele două părți rămîn 
în continuare opuse în ceea ce 

privește o reglementare 
a impasului"

LONDRA. — în cadrul programu,- 
iui „Panorama”, televiziunea brita
nică a prezentat două interviuri — 
unul cu ministrul apărării al Israelu
lui, Moshe Dayan, înregistrat la Tel 
Aviv, și celălalt cu regele Iordaniei, 
Hussein, care se află într-o vizită 
particulară la Londra. „Interviurile 
— relatează agenția U.P.I. — au a- 
rătat limpede că cele două părți ră
mîn în continuare opuse în găsirea 
anei reglementări pașnice a impasu
lui care durează ae 18 luni”.

Reaele Hussein a declarat că orice
'ir

® COMENTARII PE MAR
GINEA VIZITEI LUI GEORGES 
GORSE LA BEIRUT

BEIRUT. — Fostul ministru fran
cez al informațiilor. Georges Gorse, 
care a fost primit luni de preșe
dintele Republicii Liban, Charles 
Helou, a avut marți dimineața o în
trevedere cu președintele Camerei 
Deputaților. Sabri Hama.de.

In cursul vizitei pe care o între
prinde la Beirut. Georges Gorse a 
avut convorbiri la reședința amba
sadei franceze cu Abdullah Yafi, 
președintele Consiliului de Miniștri 
demisionat, precum și cu Rachid Ka- 
rame, însărcinat de șeful statului li
banez cu formarea noului guvern al 
țării.

Presa libaneză continuă să acorde 
o importanță deosebită vizitei lui 
Gorse la Beirut. Astfel, postul de 
radio Liban l-a prezentat pe Gorse 
într-o emisiune a sa ca pe un „tri
mis special al generalului de 
Gaulle". La rîndul său. cotidianul 
„Al Anour", scrie : „Franța a ofe
rit prin intermediul Iții Georges 
Gorse, Libanului garanții nelimita
te. care conțin promisiuni ferme de 
asistentă militară" „Al Anour" ține 
să precizeze că posedă această știre 
din „cercuri politice bine infor
mate".

Pe de altă parte. Georges Gorse a 
descris astfel vizita sa: „Nu sînt 
însărcinat cu o misiune oficială, dar 
în cursul întrevederii pe care am 
avut-o cu președintele țării am evo-

GUINEEA SE PRONUNȚĂ

PENTRU COIABORARE

soluționare trebuie să se bazeze pe 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 și a salutat apor
tul pe care l-ar putea aduce cele pa
tru puteri la reglementarea crizei.

Moshe Dayan a subliniat că orice 
reglementare în vederea restabilirii 
păcii trebuie să fie negociată de 
arabi și israelieni și a afirmat că 
Israelul nu se poate retrage de pe 
toate teritoriile dobîndite, ci „în li
mita unor granițe care să-i asigura 
securitatea".

». .■ ■ •:

*

cat perspectivele care se deschid și 
toate evenimentele care s-ar putea 
produce". Agenția France Presse, 
care citează această declarație, ara
tă în continuare că fostul ministru 
al informațiilor a precizat: „In 
cursul convorbirilor pe care le-am 
avut cu șeful statului libanez am 
abordat problema sprijinului total 
al Franței acordat Libanului in cir
cumstanțele delicate prin care trece 
în prezent țara. Am confirmat că. 
dacă existența Libanului va fi a- 
menințată, Franța nu va rămîne in
diferentă, în numele amiciției noas
tre. al echilibrului și al păcii".

ITALIA DEZMINTE CĂ AR 
FURNIZA INSTALAȚII RA
DAR ȚĂRILOR ARABE

ROMA. — Autoritățile italiene 
au dezmințit marți informațiile de 
presă privind livrarea de către Italia 
a unor instalații radar țărilor arabe. 
Ziarul „Corriere della Sera" reamin
tește cu acest prilej că la 9 ianuarie 
a.c. ministrul de externe italian, 
Pietro Nenni, a declarat în fața Co
misiei pentru afacerile externe a Ca
merei deputaților că Italia nu este 
angajată în livrarea de echipament 
militar față de nici o tară din Orien
tul Apropiat. Embargoul decretat în 
iunie 1967, a spus Nenni, continuă să 
fie aplicat în mod riguros atît față 
de țările arabe cît și fată de Israel.

★
IERUSALIM. — Guvernul israe- 

lian a numit o comisie interminis
terială pentru a studia problema, em
bargoului francez asupra livrărilor 
de arme către Israel, precum și 
chestiunea rambursării sumelor deja 
plătite Franței pentru achiziționarea 
a. 50 de avioane de tip ..Miraj" și 
alt echipament militar. Din comisie 
fac parte primul ministru Levi Esh- 
kol, precum și miniștrii apărării, a- 
facerilor externe și justiției. Aceste 
probleme vor fi supuse spre dezba
tere si parlamentului israelian.

Semicentenarul instaurării 
puterii sovietice în Letonia

RIGA 14 (Agerpres). — Luni 
seara, la Teatrul de Operă din 
Riga a avut loc o ședință festivă 
consacrată semicentenarului in
staurării puterii sovietice în Leto
nia. Avgust Voss, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
republică, a făcut un bilanț al 
succeselor repurtate de poporul le
ton în anii puterii sovietice, subli
niind că in momentul de față, în 
ce privește dezvoltarea industrială, 
Letonia ocupă unul din primele 
locuri printre republicile sovietice.

„aoamu" 
d 

entuziasmat
„Spectaculos, viguros si mi- 

nunat" (New York Times), „e- 
xuberant, acesta este cuvîntul 
potrivit" (San Francisco Chro
nicle). „iți taie respirația" 
(Newsweek) — cu această carte 
de vizită a sosit la Washington 
ansamblul . folcloric ..Ciocîrlia" 
din turneul pe care îl între
prinde în Statele Unite. Cana
da si Mexic.

Luni seara jocul și cintecul 
românesc au cunoscut scena ma
rii săli „Constitution Hali'* din 
Washington, unde a avut loc 
spectacolul de aală.

Pe parcursul celor 120 de 
minute ale spectacolului, artiștii 
au fost chemați de numeroase 
ori la rampă de cei peste 2 000 
de spectatori entuziaști, electri
zați de frumusețea jocului și 
cîntecului românesc. Strigăte de 
„bravo Ciocîrlia". „splendid". 
„excelent" însoțeau interpretă
rile de înaltă măiestrie, artisti
că ale artiștilor români.

După spectacol. în saloanele 
ambasadei Republicii Socialiste 
România din Washington a a- 
vut loc o recepție £h cinstea an
samblului folcloric „Ciocîrlia". 
la care au participat membri ai 
Curții Supreme. Senatului și 
Camerei Reprezentanților, ofi
cialități de la Casa Albă, De
partamentul de Stat si alte in
stituții federale, oameni de artă 
și cultura,. șefi de misiuni di
plomatice. ziariști.

C. AlEXANDROAIE

Washington. 14.

Reuniunea miniștrilor de finanțe ai Pieței comune

Țări membre ny acceptă 
diminuarea atribuțiilor suverane 

f

in domeniu! economic si financiar
BONN 14 (Agerpres). — Miniștrii 

finanțelor ai țărilor membre ale 
Pieței comune, întruniți luni în 
prima zi a reuniunii lor de la Gar- 
misch-Partenkirchen, nu au reușit 
să realizeze acorduri asupra pro
blemelor dezbătute. Despre desfă
șurarea ședințelor de luni a vorbit 
ministrul de finanțe al It. F. a 
Germaniei, Franz Josef Strauss, 
care prezidează lucrările reuniunii.

Strauss a spus că miniștrii au 
consacrat o bună parte din vre
me dezbaterii propunerilor pri
vitoare la o armonizare a ta
xelor asupra capitalului, fără 
a putea. înlătura numeroasele 
divergențe care persistă. Unele 
dintre țările membre rezistă încer
cărilor de a fi lipsite de atribuțiile

CONFERINȚA 
COMMONWF.ALTWULUI 

Se caută soluții j
de compromis in §

problemele litigioase j
LONDRA 14 (Agerpres). — Marți, I 

în penultima \zi a conferinței Corn- | 
monwealthului, au continuat discu
țiile privitoare la colaborarea eco- B 
nomică. Preocupările delegațiilor s-au g 
concentrat asupra problemelor li- “ 
chidităților internaționale și credi- tj 
telor acordate țărilor în curs de dez- g 
voltare. precum și asupra evoluției țj 
raporturilor economice mondiale.

în același timp, au continuat pregă- E 
tirile pentru redactarea comunicata- g 
lui final al conferinței. In culise au 8 
loc — potrivit relatărilor agențiilor M 
de presă — contacte între diferite i 
delegații, cu scopul de a căuta, re- § 
zolvări de compromis în problemele „ 
litigioase. Refuzul reprezentanților | 
Kenyei. Ugandei, Tanzaniei și Zam- 8 
biet de a participa la lucrările H 
grupului de lucru însărcinat cu pro- g 
blemele imigrației, lasă să planeze g 
îndoiala asupra posibilităților de a ■ 
se ajunge la un punct de vedere co- g 
mun în această problemă. ■

1

suveritne în domeniul economic și 
financiar. Aceste țări nu consideră 
posibil să delege uncie dintre a- 
ceste atribuții unor organe supra- 
naționale.

★
Agenția. Reuter constată existența 

unor dificultăți considerabile în fața 
planului de unificare a politicii co
merciale a. Comunității Economice 
Europene. în baza tratatului de la 
Roma, toate acordurile comerciale cu 
terțe țări ar urma să fie negociate 
și încheiate începînd de la 1 ia
nuarie 1970 de C.E.E. ca un tot. V- 
nei asemenea eventualități, i se opun, 
potrivit agenției citate, mai multe 
țări „care nu doresc să cedeze u- 
nui organism supranational o im
portantă parte a suveranității lor". 
în afara acestei poziții de princi
piu mai există și alte piedici, in
tre care gradul diferit de liberali
zare a comerțului pe care îl prevăd 
legislațiile diverselor state membre 
ale Pieței comune și faptul că une
le terțe țări nu recunosc autorita
tea Comunității Economice Europene 
și refuză să negocieze cu organele 
supranațlonale ale acesteia.

Erhard respinge 
o uniune monetară 

vest-europeană 
in cadrul C. E. E.

LONDRA 14 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat în revista lu
nară a Băncii britanice „Lloyds”, 
fostul cancelar vest-german, dr. 
Ludwig Erhard, respinge ideea 
creării unei uniuni monetare vest- 
europene în cadrul Pieței comune, 
„Este dificil de imaginat, afirmă el, 
că state suverane ar fi gata să trans
fere o parte substanțială din rezer
vele lor, a căror sumă variază în 
mod sensibil, unor instituții integrata 
sau supranaționale. în definitiv, 
conchide autorul articolului, moneda 
este o expresie a suveranității fiecă
rui stat".

CADRUL UNEI COOPERĂRI
INTERNATIONALE FRUCTUOASE

y

© Intervenția reprezentantului român la sesiunea Con
siliului de Administrație al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările celei 
de-a VH-a sesiuni a Consiliului de 
Administrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.).

Dezbaterile privesc problema cen
trală a actualei sesiuni, recomandă
rile administrației P.N.U.D. pentru 
acordarea de noi proiecte de asisten
ță tehnică unui număr de aproxima
tiv 60 de țări, care să contribuie la 
accelerarea programului lor econo
mic și social.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. șeful delegației române la se
siune. ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a subliniat contribuția pe 
care programele de asistentă tehnică 
ale O.N.U. o aduc la sprijinirea efor
turilor țărilor membre în vederea 
creșterii lor economice, fapt confir
mat și la această sesiune prin acor
darea unui număr record de proiec
te în domenii vitale pentru progra
mul lor.

Activitatea sistemului Națiunilor 
Unite în domeniul economic și social, 
a arătat ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu.. oferă cadrul unei cooperări 
internaționale fructuoase care facili
tează circuitul valorilor materiale și

spirituale pe scară mondială $i sti
mulează progresul și înțelegerea in
tre națiuni, participarea activă Ia 
programele de cooperare economică 
internațională. Activitatea organiza
țiilor internaționale în domeniul eco
nomic și social contribuie nu numai 
la satisfacerea temporară a unor ne
cesități imediate ale țărilbr respec
tive dar. mai ales, la antrenarea în 
orbita procesului dezvoltării a noi 
forte de producție, contribuind astfel 
la punerea în valoare a potențialului 
uman si a resurselor naturale ale ță
rilor participante. ■

România participă la activitățile pe 
linia asistentei tehnice ale Națiuni
lor Unite — a subliniat reprezentan
tul permanent al țării noastre la 
O.N.U., pornind de la coordonatele 
fundamentale ale politicii sale ex
terne. promovarea consecventă a 
cooperării economice, tehnice și ști
ințifice cu toate țările lumii. Reali
zările obținute de poporul român în 
construcția economică și socială, 
perspectivele dezvoltării sale îi asi
gură o bază solidă pentru o partici
pare activă la cooperarea cu alte 
țări atît be planul relațiilor bilate
rale, cît și în cadrul organizațiilor in
ternaționale.

ASALTUL ASUPRA COSMOSULUI CONTINUĂ

Â patra navă cosmică

H VEHICULUL COSMIC S-A PLASAT PE O ORBITĂ 

CIRCUMTERESTRĂ COSMONAUTUL VLADIMIR

în lininnea Sovietică
Soiuf a fost lansată ieri

ȘATALOV SE SIMTE BINE, APARATELE FUNCȚIO
NEAZĂ NORMAL H PRIMELE EXPERIENȚE Șl CER

CETĂRI ȘTIINȚIFICE

numai doua, 
săptămâni, zborurilor 
spre Venus ale sta
țiilor automate in
terplanetare sovieti
ce ., Venus—5" și 
„Venus—6“ li s-a a- 
dăugat ieri dimi
neață, ora 10,39 (ora 
Moscovei!, startul 
cele,i, de-a patra na
ve cosmice din seria 
„Soiuz". avind la 
bord ne cel mai 
proaspăt cosmonaut 
— Vladimir Șatalov, 
care preia ștafeta 
cosmică după un in
terval mai scurt de 
trei luni de la 
Gheorghi Beregovoi.

„Soiuz—4". lansată 
pe o orbită de sate
lit artificial al Pă
mântului. execută o 
rotație în jurul pla
netei noastre în 88,75 
minute. Depărtarea 
maximă de suprafața 
Pă.mîntului este de 
237 km, iar cea mi
nimă de 207 km. în
clinația orbitei este 
de 51 grade și 40 de 
minute. Toate siste
mele navei func
ționează normal, iar 
cosmonautul se sim
te bine.

Momentul solemn 
al desprinderii de pe 
Pământ a rachetei e- 
norme și totodată 
svelte a fost prezen
tat pentru 
oară de către 
rile sovietice 
leviziune. Pe 
au putut fi 
sute de persoane a- 
dunate pe platforma 
de unde urma să ia. 
startul nava cosmi
că. Apoi. în imagine 
a apărut cosmonau
tul Șatalov. care a 
fost transportat de 
un lift spre platfor
ma superioară, unde

instalata 
cosmică, 
cosmonauta 
l-au întîmpînat 
afla, și Gheorghi Be
regovoi, pilotul na
vei cosmice ..So
iuz—3", care, într-o 
convorbire avută cu 
reporterul televiziu
nii., l-a . caracterizat 
pe Șatalov drept „un 
om care își 
cu siguranță, 
propus".

Pe ecranele 
poarelor au putut fi 
urmărite apoi 
gătirile 
lansării.
Șatalov a făcut o ul
timă verificare a sis
temelor navei. Apoi 
au fost puse în func
țiune toate sistemele 
automate de lansare. 
Șatalov a anunțat: 
„Totul este în ordi
ne. sînt gata de 
start".

Ulterior pe micul 
ecran a putut fi ur
mărit un reportaj 
cosmic realizat de 
Vladimir Șatalov clin 
cabina sa. Imaginile

nava 
Printre 

care 
se

atinge, 
scopul

televi-
vre-

în vederea 
Vladimir

erau foarte bune, se < 
puteau distinge de- < 
talii ale cabinei, tră- y. 
săturile feței „repor- > 
ferului"' care a deda- > 
rat că a suportat > 
bine solicitările peri- < 
oadei inițiale a zbo- < 
rului, că s-a obișnuit < 
cu starea de impon- > 
dero.bilitate. El a a- > 
«uniat că va trans- > 
mite reportaje de pe Z 
bordul navei cu aju- < 
torul mai multor ca- y, 
mere de televiziune, y 
Două dintre acestea 
sînt instalate la. ex-J? - 
teriorul navei. Cu a- 5 
jutor.ul lor poate fi yr 
observat Pămîntul; <
totodată ele pot fi y 
folosite la orientarea S 
navei în raport de > 
soare. O telecameră Z 
portativă se află. în 
compartimentul orbi- < 
tal. A

După cum a decla- > 
rat Vladimir Șatalov, > 
înaintea startului, > 
sarcina, ce i-a fost < 
încredințată este de y 
a continua încercarea y 
navei „Soiuz". In > 
același timp în pro- 
gramul zborului sînt' V 
prevăzute o serie de/r^,. 
experiențe și cerce- Z 
țări științifice la rea- < 
Uzarea cărora cosrno- < 
nautul a trecut încă 
în cursul primelor R 
rotații. Astfel el a > 
executat orientarea. Z 
manuală a navei în < 

. raport de soare, incit < 
bateriile solare să. y 
funcțipneze în cele y 
mai bune condiții > 
pentru alimentarea > 
naVei cu energie e- < 
lectrică ; a făcut de < 
asemenea, observații y 
asupra stratului 
nori care 
Pământul.

Zborul 
,,SoiUz-4“ 
conform programu
lui. El va însemna 
fără îndoială un nou 
pas înainte în cuce
rirea spațiului cosmic 
de către om.

Silviu POD1NĂ

de
învăluie

navei 
continuă

prima 
postu- 
de te- 
ecra.ne 
văzute

TELEVIZIUNEA ROMANĂ a transmis un amplu reportaj fil
mat de la lansarea navei cosmice „Soiuz-4", precum și imagini 
din timpul realizării programului de zbor al navei conduse de 
Vladimir Șatalov.

Moscova, 14.

Comandantul navei cosmice „Soiuz-4", 
locoțenent-colonelul Vladimir Șatalov, s-a 
născut în anul 1928 Ia Petropavlovsk (Ka- 
zahstanul de nord), într-o familie de ffi; 
roviari. Cînd avea doi ani, părinții săi 
s-au mutat la Leningrad. încă din timpul 
celui de-al doilea război mondial, Vla
dimir Șatalov devine elev al unei școli 
de pregătire specială, unde capătă primele 
cunoștințe despre aviație. Apoi urmează 
cursurile Școlii de aviație din Kacino, de 
lingă Volgograd. în anul 1919, tânărul 
locotenent de 22 de ani este numit pilot 
instructor. După patru ani, in 1953, este 
admis la Academia de avfație din Moscova, 
pe care o absolvă în 1956. Vladimir 
Șatalov este admis în detașamentul cosmo- 
nauților în ianuarie 1963. Șatalov a fost 
dublura cosmonautului Gheorghi Berego
voi, care în octombrie 1968 a efectuat un 
zbor orbital de 1 zile.

CIL TOAIE STATELE 

SI POPOARELE»

CONAKRY 14 (Agerpres). — 
,,Ne pronunțăm cu notărîre în 
favoarea colaborării cu toate sta
tele și popoarele,. în baza respectu
lui mutual și al neamestecului în 
treburile interne", a declarat pre
ședintele Guineei, Seku Ture, în 
cadrul unui miting care a avut loc 
la Conakry.

Referindu-se la situația din A- 
frlca, el a arătat că în multe țări 
ale continentului negru neocolo- 
nialismul întreprinde acțiuni de 
subminare a guvernelor locale. în 
acest scop, este desfășurată o in
tensă activitate subversivă în rîn
dul tineretului, a forțelor armate, 
și a activiștilor sindicali. Aceste 
acțiuni, a arătat Seku Ture, au 
creat o primejdie pentru existența 
Organizației statelor riverane ale 
fluviului Senegal. în încheierea de
clarației sale, Seku Ture a subliniat 
necesitatea unei riposte hotărîte 
date forțelor neocolonialiste care 
frînează dezvoltarea țărilor conti
nentului negru.

Frontul Național de Eliberare din Golhil 
PerSiC, organizație ce a luat ființă la sfîrșitul anului 1968, 
a dat publicității o declarație în oare își exprimă hotărîrea 
de a continua lupta în vederea lichidării dominației străine 
și înlăturării conducerii șeicilor și sultanilor. Organizația 
lansează un apel la unitate tuturor forțelor patriotice din 
regiunea Golfului Persic și solicită sprijinul țărilor arabe.

„Nigeria nu va accepta o încetare necon
diționată a focului cu bidrezii",a dec,arat ium 
seara, în cursul unei conferințe de presă, Anthony Ena- 
horo, ministrul nigerian al informațiilor, cațe participă la 
actuala conferință a Commonwealthului de la Londra. 
„Singurul mod de a pune capăt războiului din Nigeria — 
a pretins Enahoro — este capitularea uneia dintre cele 
două părți în conflict".

0 ședință a Comitetului pentru pregătirea 
sărbătoririi celei de-a 20-a aniversări a 
constituirii R. D. Germane a avut loc la Berlin- 
Comitetul a adoptat tezele intitulate „20 de ani de exis
tență a Republicii Democrate Germane" și un apel către 
populația R. D. Germane de a participa la pregătirile con
sacrate aniversării. La ședință a luat cuvîntul Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., care a vorbit despre evoluția 
Republicii Democrate Germane în cele două decenii de 
existență.

agențiile de presă transmit:
Autoritățile sud-coreene elaborează un 

plan menit să creeze un nou bloc militar - 
„Organizația mutuală pentru regiunea Oceanului Pacific și 
a Asiei" (OMPA), Citind „surse guvernamentale compe
tente", agenția niponă Kiodo Tușin relevă că, potrivit inten
ției organizatorilor acestui bloc, forțele armate unite ale 
țărilor care participă în prezent la agresiunea împotriva 
poporului vietnamez se vor transforma în trape permanente 
ale OMPA. Cum era și de așteptat, structura organizato
rică a noului bloc este concepută potrivit modelului N.A.T.O.

„Numărul instituțiilor de învățămînt su
perior din S.U.fi. care au o orientare de 
Stînga S-a dublat", se arat^ Într-un raport întocmit 
de un grup de experți de la Universitatea Princetown din 
statul New Jersey. La rîndul său, ziarul „Baltimore Sun" 
menționează că, în perioada 1967—1968, în 38 la sută din 
universitățile din Statele Unite au fost organizate demon
strații ale studenților împotriva războiului din Vietnam.

Procesul Sirhan. de luni a tribunalului
care judecă procesul intentat lui Sirhan Bisbara Sirhan, acu

zat de asasinarea senatorului Robert Kennedy, a fost consa
crată audierii primelor persoane ce ar putea fi desemnate 
să facă parte din juriu. Jurații vor avea drept sarcină prin
cipală să stabilească dacă această crimă a fost sau nu pre
meditată.

Dmiîri Poleunskî, prim-viccpreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit marți la Kremlin 
pe ambasadorul Cehoslovaciei la Moscova, Vladimir Koucky, 
la cererea acestuia. Agenția TASS menționează că convor
birea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La Tokio a avui loc o întrevedere între 
primul ministru japonez, Eisaku Sato, și 
ambasadorul .Statelor Unite, Alexis Johnson, care 
urmează să părăsească capitala niponă pentru a prelua func
ția de subsecretar de stat în noua administrație a preșe
dintelui Nixon.. întrevederea a fost consacrată examinării unot 
probleme legate de viitoarea vizită a lui Sato la Washington, 
printre care cele referitoare la actualul stadiu al relațiilor 
japono-americane și cererea privind retrocedarea insulelor 
Okinawa. (Jiji Presse).

Lucrările Adunării Populare a R. P. Alba
nia au hiceput la Tirana. Pe ordinea de zi figurează adop
tarea planului și bugetului de stat pe 1969, precum și 
aprobarea decretelor promulgate între sesiuni. Adil Carcani, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat rapor
tul „Cu privire la realizarea planului și bugetului de stat 
pe 1968 și sarcinile proiectelor planului și bugetului de stat 
pe 1969".

Centenarul nașterii marelui savant și 
naturalist român Einil Racoviță a prilejuit o ma
nifestare la Societatea de zoologie din Franța, în marele 
amfiteatru al Institutului oceanografie, din Paris. în înche
ierea ședinței, președintele societății de zoologie a înmînat 
ambasadorului român Medalia de onoare a societății de 
zoologie, spre a fi remisă Academiei Republicii Socialiste 
România.

Președintele Asociației producătorilor 
de calea din Venezuela, Pedro Ansel vasquez, * 
declarat presei că cota de export a Venezuelei și cultiva
rea acestui produs înregistrează anual o importantă scă
dere. El a subliniat că în anul 1968 producția de cafea s-a 
micșorat de aproape două ori. Principala cauză a acestui 
fenomen, a arătat Vasquez, o constituie politica discrimi
natorie a S.U.A. care refuză să importe cafea venezueleană. 
El s-a pronunțat în favoarea extinderii relațiilor comerciale 
externe pentru „a evita dificultățile care revin periodic în 
producția de cafea".
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