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Ridicarea calitativă a activității
economice în 1969 impune:A

GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ
w

Șl MATERIALELOR I
a

Diminuarea consumurilor specifice 
de materiale cu care se obține fiecare 
produs inclus în planul de stat con
stituie o problemă de stringentă ac
tualitate, o sarcină economică 
centrală care decurge cu claritate 
din documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie anul 
trecut. în acest sens, așa cum se 
prevede, accentul major trebuie pus, 
în continuare, pe economisirea me
talului, a combustibilului și energiei, 
pe valorificarea superioară a lemnu
lui și fibrelor textile — resurse de 
snare importantă pentru economia na
țională.

Economisirea resurselor materiale 
este o necesitate absolută a econo
miei noastre, deosebit de pregnantă 
în etapa actuală, ea fiind determinată 
atît de reducerea consumurilor de 
ssiateriale de tot felul, ce revin pe 
unitatea de produs și obținerea, pe 
această bază, a unui volum sporit de 
producție din aceeași cantitate de

Vasile M. POPESCU
’ doctor în economie

materiale, cît și de valorificarea la 
un nivel superior a resurselor mate
riale, în vederea obținerii unei pro
ducții de valoare cît mai ridicată. 
Potrivit sarcinilor trasate de par
tid, anul trecut, în toate unitățile 
economice a avut loc reexaminarea 
critică a unor norme de consum. 
Corespunzător acestor măsuri, re
zultatele obținute de multe în
treprinderi s-au ridicat la un nivel 
superior față de cele obținute în 
anii precedenți. Iată, de pildă, cum 
a evoluat reducerea normelor de con
sum de metal la unele produse ale 
industriei constructoare de mașini 
(1965 = 100) :

1966 1967 1968

Autocamionul de 5 tone 97 93 88
Tractorul U-650 99 96,5 96
Combina de cereale C-3 100 93 89
Motor electric peste 0,25 kW 99 94 93

Reduceri importante de consumuri 
specifice de metal s-au efectuat, și la , . 
Bite produse. Astfel, la uzina „Vul
can* — București, prin îmbunătăți
rile constructive efectuate în 1968 Ia 
diverse sortimente, s-a realizat o 
economie de 450 tone de metal. La 
fel. uzina ..Electroaparataj". prin te- 
proiectarea unor produse, a obținut 
și va obține. în continuare, o eco
nomie anuală de 122 tone de metal. 
Numai din metalul economisit la 
uzina „Grivita roșie" — 486 de tone 
— se pot realiza. în plus, 19 schim
bătoare de căldură de 15 tone.

Dacă ne referim la resursele ener
getice primare — cărbuni, țiței, gaze 
naturale — putem menționa că, prin 
introducerea procedeelor de pro
ducție cu consumuri specifice de 
energie mal reduse, folosirea de 
agregate de producție de mare 
capacitate, care au randamente 
energetice mai bune, reintroducerea 
în circuitul energetic a resurselor 
secundare, consumul specific a scă- 

* zut de la circa 300 kg de combustibil 
convențional pe 1 milion de lei pro
ducție industrială în 1960, la' circa 
240 kg în 1965 și este prevăzut să se 
micșoreze sub 200 kg în 1970. Este im
portant de relevat că, în anul trecut, 
colectivele întreprinderilor și-au în
dreptat mai intens eforturile spre 
creșterea gradului de prelucrare a 
materiilor prime în vederea ridică
rii necontenite a calității și valorii 
produselor finite. Eficiența acestor 
eforturi este concludentă : în 1968, 
dintr-o tonă de metal s-a obținut o 
producție de mașini a cărei valoare 
este mai mare cu peste 33 la sută 
decît cea fabricată în 1963. iar valoa
rea produselor obținute dintr-o tonă 
de țiței a crescut. în comparație cu 
anul 1959, cu peste 23 la sută.

Trebuie menționat însă că re
zervele de gospodărire a resurselor 
de materii prime și materiale sînt 
încă mari, fapt demonstrat de anali
zele efectuate — la indicația con
ducerii partidului — în cursul tri
mestrelor II și III/1968. Aceste ana
lize au evidențiat că prin mobilizarea 
rezervelor interne ar fi posibil să se

realizeze — peste prevederile pla- 
.. nulul dncinal pentru anii 1969 și 

1970 .— următoarele economii supli
mentare la cheltuielile materiale: 
570 milioane Iei și, respectiv, 500 mi
lioane lei, din care circa 75—79 la 
sută în industria republicană. Pe 
totalul industriei republicane chel
tuielile materiale la 1 000 de lei 
producție marfă ar putea să se re
ducă cu 2,6 lei în 1969 față de 1968 șl 
cu 7,9 lei în 1970, față de 1969. Aceasta 
pe ansamblu, fiindcă unele ministere, 
ca de pildă : Ministerul Energiei E- 
lectrice. Ministerul Industriei Meta
lurgice, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerul In
dustriei Chimice, precum și unele 
consilii populare județene au propus

economii de materiale sub posibili
tățile reale.

Iată de ce. în noul an se impune 
stringent perfecționarea în continuare 
a normelor de consum și menținerea 
lor în pas cu schimbările calitative 
intervenite în activitatea întreprin
derilor, ca urmare a dotării lor cu 
mașini și utilaje. a perfecționării 
tehnologiei de fabricație, a apariției 
unor materiale cu caracteristici fi- 
zico-mecanice îmbunătățite, precum 
și a creșterii calificării cadrelor. Tre
buie precizat că, în unele cazuri, a- 
numite întreprinderi, ca, de exemplu, 
Filatura de lînă pieptănată — Bucu
rești, întocmesc și pronun norme de 
consum insuficient de bine analizate, 
norme care nu țin seamă de evolu
ția condițiilor tehnice din întreprin
dere, de experiența crescută a co
lectivului în gospodărirea materiilor 
prime ; ca atare, unele din aceste 
norme reproduc pur și simplu con
sumul mediu realizat în perioadele 
anterioare. în alte locuri trebuie în
tărită preocuparea pentru res
pectarea neabătută a normelor pla
nificate. La Fabrica de motoare elec
trice Pitești s-au irosit numai în pri
mele 6 luni ale anului 1968 peste 60 
tone de metal. Tot astfel, la Combi-' 
natul de industrializare a lemnului 
Pitești s-au consumat peste normele 
stabilite 185 m c de cherestea răși- 
noase, 67 m c cherestea de fag. peste 
23 000 m p furnir, mai mult de 16 m c 
placaj și peste 11 tone de plăci aglo
merate din Iernii și fibre ' lemnoase.
,Pentru.a-și putea îndeplini rolul 

lor mobilizator în folosirea rațională 
a' resurselor materiale, considerăm 
că se impune crearea unei legături 
mai strînse între normele de consum 
și promovarea progresului tehnic, 
în acest context, elementul care îrt 
valorificarea materialelor trebuie să 
devină cît mai dinamic îl constituie 
concepția. Experiența a arătat că re
ducerea consumului specific de ma
teriale — în special metalul — se 
obține. înainte de toate, prin ridica
rea nivelului proiectării. Asimilarea

(Continuare în pag. a Hl-a)
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indestructibile
a întregului popor
in jurul partidului,
continuă desemna-
rea candidatilor în
alegeri ai Frontului
Unității Socialiste

Pe întreg cuprinsul țării, la orașe șl sate. 
In uzine și cooperative agricole de pro
ducție, instituții și cartiere, unități militare 
și institute de invățămint, au loc întruniri 
electorale in cadrul cărora sint propuși can- 
didații Frontului Unității Socialiste pentru a- 

’ legerile de deputați in Marca Adunare Na
țională și in consiliile populare ale județelor, 
municipiilor, orașelor, comunelor.

Reafirmindu--și hotărîrea nestrămutată 'de 
k transforma in faptă mărețul program al 
desăvîrșirii construcției socialiste trasat de 
Congresul al IX-iea și de Conferința Na
țională a partidului, mii și mii de munci
tori, țărani, intelectuali, ostași, participant 
la întrunirile electorale, își iau angajamentul 
de a marca desfășurarea campaniei elec
torale cu noi înfăptuiri pe tărîm economic, 
urbanistic-ediiitar, social-cultural.

Tn pag. a 3-a publicăm noi propuneri de can
didați făcute în cursul zilei de ieri.

1

La ancheta noastră răs
pund : prof. arh. HORIA 
MAICU, conf. arh. CEZAR 
LĂZĂRESCU, prof. arh. 
GHEORGHE PETRASCU, prof, 
arh. GR’GORE !»SCU, conf. 
arh. DINU VERNESCU.

Trăim și muncim alături, mii și .mii de cetățeni 
ai Capitalei, contribuim la marile prefaceri ale 
orașului, în pas cu întreaga (ară. Din cînd în cînd, 
înălțăm privirea, pentru a scruta viitorul. Unul 
dintre capitolele cele mai spectaculoase ale pre
viziunii ni-1 oferă tocmai această devenire arhitec
tonică a orașului pe care îl alcătuim, înnoirea 
veștmintelor sale de piatră și beton.

Cum va arăta Bucureștiul peste 
Care sînt principalele modificări la 
să ne așteptăm ?

Desigur, fiecare dintre noi are un
dere în această privință, sau măcar o sumă 
dorințe, de năzuinți. Am solicitat însă,

cîțiva ani 7 
care trebuie«

punct de ve
de

pentru

dintre cei soliei-

Telegrame
Excelenței Sale ISMAIL AL AZHARl

Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan
KHARTUM

Cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a zilei naționale a Republicii 
Sudan, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele 
mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea 
poporului prieten sudanez. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Safe NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Am primit cu mare plăcere felicitările dumnevoastră sincere și cor

diale cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a zilei naționale a Repu
blicii Sudan.

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere și prin dumneavoastră, 
Domnule Președinte, transmit în numele meu personal și al colegilor 
mei, membri ai Consiliului Suprem de Stat, cele mai bune urări de 
sănătate Excelenței Voastre și de prosperitate poporului prieten român.

ISMAIL AL AZHARI
Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan

Primul 
tați să răspundă anchetei 
noastre a fost prof. arh. 
Horia Maieu, arhitect- 
șef al municipiului Bucu
rești : „Mă voi referi 
ne-a spus dînsul — în 
ce urmează la unele 
țiuni fie aflate în 
nă desfășurare, fie 
începute sau 'numai

cele
ac-

Plă
nuite încă, a căror conti
nuare treptată, pe măsura 
posibilităților, o găsesc de 
mare importanță pentru 
dezvoltarea orașului. Con
strucția de locuințe va cu
noaște în viitor ritmuri tot 
mai susținute : se vor rea
liza 23 000 de apartamente 
în 1969 și 30 000 în 1970. 
O asemenea creștere, de o 
semnificație socială poziti
vă și însoțită de diversifi
carea tipurilor de aparta
mente, de o corelare mai 
judicioasă a lor cu struc
tura familiilor, va contribui 
atît la o mai bună și mai 
apropiată rezolvare a pro
blemei locuințelor, cît și la 
o substanțială ridicare a ți
nutei generale urbane.

O dată cu aceasta, recon
strucția zonei centrale va 
avea darul să înzestreze 
Capitala cu dotări și spații 
publice de un maxim inte
res. Realizarea unei suite 
de piețe centrale, în con
cepția unui oraș policen- 
tric, se referă atît la di
recția nord-sud cît și la 
aceea est-vest. Alături do 
conturarea piețelor Victo- 
rieb Gh. Gheorghiu-Dej,

Bălcescu, Unirii, a esplana
dei 1848, am în vedere șl 
prezenta unor edificii re
prezentative, găzduind in
stituții importante, pe tra
iectul cuprins între Opera 
Română și intersecția 
Căii Moșilor cu Bule
vardul Republicii. O pre
ocupare de viitor nu mai 
puțin demnă de atenție o 
constituie integrarea diago
nalei pe care o trasează 
Dîmbovița, în panorama de 
o ținută elevată a zonei 
centrale. Gruparea, de-a 
lungul acestui ax, a unor 
importante dotări, precum 
și restaurarea și pune
rea în valoare a unor pres
tigioase monumente 
sambluri istorice — 
tre care aș menționa 
Curții- Vechi — vor 
un rol de frunte în defini
rea personalității Bucu- 
restiului.

O subliniere aparte me
rită acțiunea. începută de 
pe acum, de sistematizare 
a salbei de lacuri de pe 
firul văii Colentina. Aceas
tă lucrare de anvergură, 
presupunînd ridicarea a 
nu mai puțin de 16 baraje, 
și desfășurată de la Buf
tea la Cernica, pe o lun
gime de aproximativ 55 
km, va asigura spațiul ne
cesar destinderii și agre
mentului pentru o mare 
parte a populației Capita
lei. Ea va rezolva tot
odată problema necesarului 
de apă industrială pentru 
zona sud-estică, întrucît

și an- 
prin- 
zona 
avea

Cînd mă gîndesc la 
Somova, mă gîndesc 
de fapt la toate acele 
sate din nordul Dobro- 
gei, de-a lungul Du
nării— de la Măcin 
la Tulcea, și mai de
parte, pînă la Beștepe, 
Murighiol, Dunavătu, 
în inima foșnitoare a 
Deltei. îmi răsare în 
minte toată acea parte 
de tară — satele din 
nord, revărsate pe văi. 
cățărate pe dealuri, 
atîrnînd pe creștetul 
și pe povîrnișurile 
dealurilor ca niște 
uriași ciorchini de 
poamă dulce, ca niș
te podgorii ferme
cătoare, Azaclău, Găr- 
van, Jijila, Rachel, 
Văcăreni, Luncavița, 
Isaccea, Niculițel, Par- 
cheș, Telița, Meidan- 
chioi, Poșta, Frecăței, 
Nalbant, Cataloi, Dă- 
eni, Pecineaga, Mineri, 
Nufărul, Valea Nu- 
carllor, Mahmudia, 
Sarinasuf..., Mintea 
mea le amestecă parcă 
înadins într-un singur 
uriaș butuc de vie. sau 
într-o singură pod
gorie multicoloră, a- 
tîrnînd din înălțimi, 
de pe coastele dealu
rilor, deasupra fluviu
lui, deasupra imensi
tăților. sub zarea ne
cuprinsă. Și prin acea
stă- podgorie de așe
zări omenești o șosea 
bătrînă. șerpuitoare, 
ureînd șl coborînd sl 
zburînd tot pe cujmej 
dantelată a dealurilor, 
printre zăvoaie și pă-

duri, pe sub copaci u- 
riași. pe sub podgorii 
și grădini pe deasupra 
ostroavelor din zare, 
pe deasupra Dunării, 
mereu pe dinaintea u- 
nei imensități de 
lacuri, bălti. întinderi 
de stuf. Șoseaua — ca 
un fulger peste dealu
rile de ' la Somova.

șita verilor și pulbe
rile ridicate de vîn- 
turi si-au aruncat lu
mina și culoarea cu 
atîta dărnicie și au 
închipuit pe deasupra 
pământului vitreg și 
sărac atîtea grădini 
miraculoase. atîtea 
podgorii fabuloase și 
livezi aprinse de la

reportaj de Traian COȘOVEI

umblînd 
mult prin 
deasupra 
rii. Satele 
cu bucurie în cale, se 
tin după ea. o strig; 
din urmă.

Somova este așezată 
pe această cumpănă 
înaltă dintre pămîn- 
turi șl ape, îneît ju
mătate din sufletul el 
să plutească pe dea
supra întinderilor del
tei și jumătate să 
lupte, să se înfrunte 
cu dealurile, cu zarea 
ademenitoare, plină 
de făgăduinti a pă- 
mîntului. Nu există 
multe locuri ca So
mova, unde să trăiești 
atît de ademenit, che
mat, tras cu tot sufle
tul spre toate zările 
deodată. în puține 
locuri ca peste So
mova, peste dealurile 
ei pietroase, golașe și 
peste bălțile el — 
soarele și luna, asfin
țitul și răsăritul, ar

parcă mal 
ceruri, pe 
nemărgini- 
i se aștern

strălucirea și culoarea 
propriilor roade, 
această risipă de 
lori, de purpură, 
aur și porfir — 
au risipit peste 
mova soarele și luna, 

fiecare dimineață 
seară — ar fi putut 
îmbrăcat în purpură 
strălucire pămîntul

CU 
cu- 
de 

cîte 
So-

in 
și 
fi 
și 
întreg. Natura nu i-a 
scăldat și nu i-a răs
fățat pe somoveni cu 
rouă din flori și cu 
ploi, cu mană cerească 
șl cu belșuguri — dar 
i-a scăldat îndelung și 
din plin cu lumină și 
cu arșiță ; în 
în culori i-a 
cu vînturi i-a 
Așezați între 
turi și ape, între dea
luri foarte frămîntate 
somovenilor li 
dat parcă această __
nire: căutat! și spre 
ape. căutati și 
dealurile voastre — și 
care vă veți simți a- 
trasi de ape vă veți

zări și 
înfășat, 
legănat, 
pămîn-

s-a 
me-
spre

lupta cu apele, cu băl
țile, care vă veți simți 
atrași de arșița dealu
rilor nu aveți decît să 
vă luptați cu ele și să 
le smulgeți pîinea și 
dulceața. Iar cînd veți 
osteni de ape să vă 
odihniți luptîndu-vă 
cu dealurile, cu arși
țele. Si somovenii s-au 
dovedit vrednici — și 
s-au luptat deopotrivă 
și cu bălțile și cu 
dealurile.

Mai de mult, cînd 
satul încăpea într-o 
mină de voinic — vor 
fi fost aici păduri u- 
riașe, de tei și stejar, 
pînă sub ferestrele 
satului. Cu timpul — 
și crescînd — 
și-a mîncat 
splendoare de 
s-a hrănit, a 
din ele, pînă cînd s-a 
văzut mare, risipită 
pe un platou înalt, ros 
de șuvoaie, ruinat, go
laș, înconjurat de dea
luri îmbătrînite, ce
nușii, pustii, încins» 
de dogoare, ocolite de 
ploi, bîntulte de fur
tuni, păstrînd doar 
numele pădurilor d® 
altădată: Ormanu.
Omularu, Cortelu. Ca- 
rabatace. Gura Zmeu
lui, Fundătura, Plan
tația. Cantonu. Mo
vila Coazmei. Cuca 
Mare... Nume pline de 
foșnet de pădure, de 
izvoare și răcoare —

Somova 
acea 

păduri, 
crescut

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Așa arată astăzi multe din satele dobrogene

cititorii noștri, opinia unor specialiști, a unor ar- 
hitecți de prestigiu, pentru ca interesul fa.ă de 
cele expuse să fie satisfăcut prin adaosul de luci
ditate, informare și competență cu care se înso
țește întotdeauna visul arhitectului. Am căutat să 
reținem nu numai imaginea mai apropiată Și mai 
precis conturată a orașului anilor imediat ur
mători, ci și viziunile mai generoase, cu referire 
la o perspectivă mai amplă. Confruntarea lor o 
socotim utilă și pentru marele public, și pentru 
aceia care, așezați Ia planșete, se străduiesc să 
concretizeze liniile mari ale dezvoltării viitoare a 
orașului. Redăm în continuare răspunsurile pri
mite.

Colentina vor fi de
canal, o 

Argeșului, 
(1 mc în 

! secundă,

spre 
viate, printr-un 
parte din apele 
însumînd 5 mc 
prima fază) pe 
debit ce va fi recaptat apoi 
la Cernica și dirijat spre 
uzinele mari-consumatoare 
de apă. Pentru a ilustra ce 
importanță are această mă
sură în sistemul general de 
alimentare cu apă al ora
șului, e suficient să arăt, 
de pildă, că numai o uzină 
dintre cele vizate — 
C.E.T. Vitan — consumă 
din apa potabilă 300 litri 
pe secundă. Ținînd seama 
și de lacul proiectat a se 
realiza la Ciurel, se va a- 
junge probabil ca, numai în 
interiorul liniei de centură, 
să existe în viitor o supra
față de 1 850 ha. lacuri a- 
asanate, față de cele circa 
250 cîte sînt în prezent, 
ceea ce reprezintă o creș
tere de peste 7 ori, cu con
secințe favorabile asupra 
microclimatului și aspectu
lui urbanistic și realizată 
prin mijlgace ce pot fi a- 
preciate drept economice.

începe să se facă tot mai 
simțită necesitatea comple
tării treptate a tramei stra
dale, în. conformitate cu 
prevederile schiței de sis
tematizare, pentru a se 
prelua în condiții mulțumi
toare circulația sporită. în 
această categorie de ac
țiuni se includ moderniza
rea și imprimarea unui 
caracter reprezentativ prin
cipalelor căi rutiere de ac-

conf. univ. dr. c. PRAHOVEANU

• I 
ces în București — începu
tul a fost făcut cu șoseaua 
Colentina și bulevardul 
Păcii-Armata Poporului — 
completarea unor impor
tante magistrale urbane 
(cum ar fi inelul principal 
pe porțiunea cuprinsă în
tre bulevardul Ion Șulea 
și Calea Văcărești sau asi
gurarea unei legături flu
ente și cu o capacitate co
respunzătoare pe direcția 
est-vest) și începerea stu
diilor pentru realizarea 
unei rețele de metrou. în 
paralel, consider că o con
tinuare consecventă a rea
lizării de pasaje pietonale, 
pasaje rutiere denivelate, 
parcaje supra și subterane 
ar fi in măsură să contra
careze efectele nedorite ale 
creșterii gradului de moto
rizare și indicelui de mo
bilitate. De altfel, găsirea 
unui echilibru dinamic, via
bil, între necesitate și po
sibilitate, între nevoi șl as
pirații îmi pare a fi piatra 
de încercare a sistematiză
rii în general și a fiecăreia 
dintre laturile sale".

„Orașele nu se pot tran
sforma foarte repede, a- 
preciază conf. arh. Cezar 
Lăzărescu. Centrul Bucu- 
reștiului. principalele sale 
artere își vor păstra, în 
linii mari, caracterul ac
tual. Dacă unele arii ar tre-

Anchetă realizată de 
arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Anii ce s-au scurs de la semna
rea actului de naștere al Pieței co
mune — respectiv Tratatul de la 
Roma (1957) — denotă că departe de . 
a realiza o „armonizare" a interese
lor celor șase tari participante — 
așa cum pretindeau propovăduitorii 
creării acestei grupări economice — 
aplicarea lui în practică, cursul așa- 
numitei „integrări" nu a făcut decît 
să agraveze contradicțiile dintre par
teneri, să dea naștere unor noi mo
tive de divergență și conflict.

După cum este știut, în cadrul 
programului prevăzut de Tratatul 
de la Roma, măsuri efective au fost, 
adoptate numai în domeniul des
ființării taxelor vamale la produ
sele industriale ; în alte domenii, mă
surile preconizate privind, de pildă, 
investirea cu prerogative supranațio- 

. nale a unor organe ale Pieței co
mune au întîmpinat o asemenea îm
potrivire din partea unor state inte
resate în asigurarea suveranității lor 
naționale îneît au rămas în stare de... 
proiect.

Dar, chiar dacă se ia în conside
rație numai acest aspect al „integră
rii" — dezarmarea vamală — se pot 
observa urmările Iui contradictorii. 
Pe de o parte, reducerea tarifelor 
vamale a influențat schimbul de măr
furi. Dar, concomitent cu aceasta, 
reducerea și desființarea vămilor au 
trezit din partea partenerilor destul 
de multe temeri, regrete și chiar 
proteste. De ce ? Deosebit de semnt-

ficative în această privință sînt r! 
punsurile primite de organizate 
unei vaste anchete printre industri 
și alți factori de răspundere din r 
ciul celor șase parteneri, organizi 
și publicată în mai multe numere 
revista franceză „Les informatic 
industrielles et comerciales".

Parcurgînd ancheta, se desprlr 
o concluzie dominantă ; de pe uri 
„integrării" profită partenerii puți 
nici, cei care au întreprinderi cu 
grad superior de concentrare a pi 
ducției, cei ce pot face investiții n 
mari și pot risca mai mult, cei Ci 
reușesc pe diferite căi, și în prin 
rînd prin dictatul trusturilor respi 
tive, să-și facă respectate și pron 
vate propriile interese. Partene 
slabi suferă consecințele care decs 
de aci. Așadar, desființarea bariei 
lor vamale nu diminuează, ci agr 
vează confruntarea dintre partem 
și tocmai de aci izvorăsc nemult 
mirile.

Un prim val de nemulțumiri, îi 
grijorărî și proteste se manifes 
din partea acelora care nu pot fa< 
fată concurentei mărfurilor provi 
nind din țările partenere, mărfu. 
ce invadează propria lor piață. U 
exemplu, industriașii francezi și o 
landezi de tricotaje constată con 
sternati că posibilitățile de desfa 
cere a mărfurilor lor pe piața na

(Continuare in pag. a V-a)

IERI, IN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSATĂ

NAVA COSMICĂ „SOIUZ-5" ÂVÎND LA BORD PE COS'

M0NAUȚH BORIS V0LÎN0V, ALEXEI ELISEEV Șl EV- 

GHENI HRUMOV. (Citiți amăaunte în pag. a Vl-a).
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UN STRĂLUCIT MILITANT
AL MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 

DIN ROMÂNIA

In aceste zile. Ia o oră de a- 
glomeratie intensă ne străzile 
Capitalei, în stația „Conserva
torul Ciprian Porumbescu", de 
pe linia mașinii 37, în îmbul
zeală, unui cetățean i-a zbu
rat pălăria. Autobuzul si-a 
continuat cursa, cel în cauză 
nemaiputînd coborî. Nu mică • 
i-a fost surpriza cînd, cu cîte- 
va stații mai departe, dintr-un 
autoturism particular a coborît 
un cetățean care s-a adresat 
pasagerilor : „Cineva dintre dv. 
a pierdut o pălărie. Iat-o !". 
Este gestul banal al unui ano
nim, dar semnificația lui poar
tă un nume : solicitndine.

Mustrare 
„severă"

Pe cînd era numai inginer- 
șef la antrepozitul frigorific din 
Bacău, Nicolae Popa a făcut o 
deplasare „în interes de servi
ciu" la „Tehnoutilaj" în O- 
dorhei. Motive erau! Intîi, re- 
cepționarea mașinii proprietate 
personală. Apoi procurarea — 
dacă se putea — a cîtorva pie
se de schimb pentru un auto
turism „Moskvici". Si s-a pu
tut ! Culmea, insă, antrepozitul 
n-avea o astfel de mașină. A- 
vea, în schimb, tovarășul ingi- 
ner-șef. Și-atunci ? Atunci, an
trepozitul frigorific vinde pie
sele (de care n-avea nevoie) 
O.C.L. Produse industriale, care 
le vinde — cui ? Inginerului res
pectiv. E drept că, în această 
tranzacție, s-a plătit mai puțin 
cu vreo 550 lei, dar merita. Me
rita chiar prețul integral. S-a 
dovedit' totodată că „beneficia
rul" mai avea la activ unele 
deficiente profesionale si era 
normal să primească o sancțiu
ne... Si a primit postul de di
rector al antrepozitului.

Oameni 
reci...

Cu puțin timp în urmă a- 
minteam la această rubrică des
pre cei peste cîteva mii de lo
cuitori din cartierul de blocuri 
de pe Platoul romanilor din 
Alba Iulia care sînt puși în 
fața unei dileme ce pare insolu
bilă : sau fără căldură sau fără 
apă caldă la robinete. Amân
două nu se poate, ■pentrucă cen- 
tratele termice au fost proiec
tate si executate greșit. Ei bine, 
problema s-a rezolvat puici apă 
caldă, nici căldură. Centralele 
termice au rămas fără... com
bustibil acum, în plină iarnă. 
In noaptea de 7 spre 8 ianua
rie nu-a fost căldură deloc. A- 
fară era un ger de minus 29 
de grade Celsius. Familii în
tregi tremură în casă și gîn- 
desc : ce păcat! Nimeni din con
ducerea I.G.C.L. Alba-Iulia nu 
locuiește aici 1 După cele în- 
timplate. dintre cei răspunză
tori de situația creată nu tre
mură nimeni ?

Surprize 
pe gheață

In urma unor repetate sesi
zări, împreună cu reprezentanți 
ai miliției municipiului Bucu
rești am făcut o vizită la pa
tinoarul din Floreasca. Ce se 
constată ? Unii copii nesupra- 
vegheați (Hălîngă C-tin din str. 
Puccini 6, Toth Rudolf, Calea 
Floreasca 126. Andrei Gheor- 
ghe, str. Beethoven 2, Grigore 
Ion, str. M. Andreescu 15, și 
multi alții) provoacă incidente 
neplăcute pe patinoar. Cabine
tul medical nu funcționează, 
pentru că personalul medico- 
sanitar lipsește nejustificat, bu
fetul oferă Pepsi, cafea și co
niac dar nu lapte și ceai, „din 
lipsă de personal". In incintă 
s-a deschis un adevărat talcioc 
de patine. Am aflat cu această 
ocazie că rezultate bune au dat 
în trecut echipele de supra
veghere formate din uteciști. 
De ce s-o fi renunțat la a- 
ceastă practică ?

(Urmare din pag. I)
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Vînătorească
Din Tîrgu Mureș ni se comu

nică : Noi, vînătorii, ne angajăm | 
să împușcăm în acest sezon, în . 
pădurea ledu din apropierea ora
șului, peste 1 000 de vulpi plăti- | 
nate, argintii, albastre și... de alte 
culori". La rîndu-ne, noi consent- 1 
năm angajamentul. Ce se va în- | 
tîmpla în caz de nerespectare ? 
Este știut doar că șiretele cu cozi 
stufoase au jucat adeseori feste 
vînătorilor. Totuși, nu vă impa- . 
cientați. De mirare ar fi să nu-l I 
depășească I Altfel de ce s-ar mai | 
numi vînători ? .

Scurtissimă .
Cineva, dintr-un minister, re- I 

marca — evident, supărat — în- • 
tr-o recentă convorbire : „Așa de | 
aglomerate au ajuns hotelurile J 
bucureștene încît nu mai știm ce 
să ne facem. Ultimele ședințe cu I 
directorii de întreprinderi, bună- | 
oară, am fost nevoiți să le ținem , 
tocmai la Sinaia fi la Poiana 9 
Brașov". Ce să mai spunem ? In- | 
curcată treabă cu hotelurile. Nu-i 
nimic 1 O veni ea și vara. Și- | 
atunci, oricum, va fi sezon fi J 
pe... litoral. *

Rubrică redactată de J
Ștefan ZIDĂRIȚA .

" Gheorghe POPESCU
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" •

In orînduirea noastră socială, ve
nitul național aparține în întregime 
celor ce muncesc : prin partea care 
se repartizează pentru fondul de con
sum se asigură mijloacele de exis
tență, nivelul de cultură și dezvolta
rea multilaterală a personalității ce
lor care contribuie, prin munca lor, 
la crearea acestuia, iar prin partea 
care se repartizează fondului de a- 
cumulare se asigură dezvoltarea mai 
departe a forțelor de producție ale 
societății, crearea de noi locuri de 
muncă, sporirea în continuare a pro
dusului social și a venitului națio
nal însuși, ceea ce permite noi creș
teri ale fondului de consum. In felul 
acesta, eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și creșterea an 
de an a venitului național constituie 
o bază trainică a ridicării nivelului 
de trai material și cultural al po
porului, obiectiv major și țel suprem 
al politicii partidului și statului nos
tru.

Pe măsura creșterii potențialului 
economic al țării s-au imbunătățit 
continuu condițiile de viață ale oa
menilor muncii. Măsurile luate pen
tru traducerea în fapt a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al partidului 
cu privire la ridicarea sistematică a 
nivelului de trai au dus la crește
rea constantă a veniturilor bănești 
ale populației, ca și a veniturilor 
provenite din salarii. Totodată, prin 
aplicarea noii legi a pensiilor, au 
fost majorate toate categoriile de 
pensii; începînd cu 1 ianuarie 1967, 
beneficiază de pensii lunare în bani 
și peste 1,1 milioane de membri ai 
cooperativelor agricole de producție. 
Cifre publicate recent adaugă noi 
argumente în sprijinul celor men
ționate : paralel cu creșterea sala
riului real au sporit considerabil și 
cheltuielile social-culturale — care 
au un rol însemnat în veniturile 
populației — ele totalizînd, în 1968, 
suma de 31 miliarde lei, față de 22 
miliarde în 1965 și urmînd să creas
că anul acesta la 33 miliarde ; o ase
menea creștere, deosebit de mare, 
depășește procentual creșterea veni
tului național.

Măsurile întreprinse In sprijinul 
îmbunătățirii continue a nivelului de 
trai, sporirii salariilor diferitelor ca
tegorii de oameni ai muncii se înfăp
tuiesc pe baza dezvoltării neconte
nite a industriei și agriculturii, a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
creșterii an de an a acumulărilor 
socialiste, a potențialului economiei 
naționale. Ele sînt rezultatul nemij
locit al contribuției1 sporite pe care 
oamenii muncii o aduc în efortul 
colectiv de valorificare superioară a 
tuturor rezervelor existente, de ma
terializare a întregului potențial 
creator.

In contextul grijii pentru ridica
rea nivelului de trai, trebuie men
ționată în mod deosebit atenția pe 
care partidul și guverpul o acordă în 
permanență celor cu salarii mici. In 
baza realizărilor importante obținute ' 
în primii ani ai-, actualului 
cincinal în dezvoltarea produc
ției industriale și agricole. în 
sporirea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție și 
ridicarea eficienței economice, în în
tărirea potențialului material al ță
rii, au fost posibile măsuri pentru 
creșterea nivelului de trai și satis
facerea în condiții mai bune a ce
rințelor de consum și, totodată, au 
fost create condițiile de a se lua — 
cu un an mai devreme decît era pre
văzut în planul cincinal — noi mă
suri în direcția creșterii mai accen
tuate a veniturilor oamenilor mun
cii cu salarii mai reduse. Astfel, sa
lariile mici din toate ramurile eco
nomiei au fost majorate, cu începe
re de la 1 august 1967, cu 7—20 la 
sută, ceea ce reprezintă o medie de 
10 la sută, salariul minim pe econo
mie fiind ridicat la 700 de lei lunar.

In cadrul larg al experimentării 
noului sistem de salarizare din anii 
1968—1969 se prevede ca salariile a- 
cestei categorii de angajați să spo
rească în continuare, astfel ca, îm
preună cu majorarea din 1967, ei să 
obțină o creștere mai însemnată de
cît cea-prevăzută pentru restul sala- 
riaților. Față de creșterea medie pe 
economie, cea prevăzută pentru an-

gajații cu salarii mici va fi mai mare 
cu aproape 50 la sută. Fireș
te, criteriul de bază al retribuției îl 
reprezintă cantitatea <și calitatea 
muncii, aportul concret al fiecăruia 
la dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării, încît diferențierile 
vor continua să existe în funcție de 
calificarea fiecăruia, de valoarea 
produsului muncii prestate. Dar, pe 
ansamblul economiei, aplicarea pro
centelor mai ridicate la salariile mici 
este menită să ducă la micșorarea 
decalajului între salariile diferitelor 
categorii de salariați. De altfel, în 
procesul dezvoltării, conținutul no
țiunilor de venituri mici, mijlocii șl 
mari este în permanentă modifica
re, fiecare din aceste grupări regă- 
sindu-se, an de an, la un nivel mai 
ridicat al veniturilor respective.

Grija deosebită față de această ca
tegorie de oameni ai muncii se ma
nifestă în mod pregnant și în eșalo
narea ramurilor în care se experi
mentează noul sistem de salarizare. 
După cum s-a anunțat, majorarea sa
lariilor a început de la 1 ianuarie 
1969. In grafic se prevede ca, în 
mod eșalonat, să fie cuprinși 
în acțiunea de majorare și de gene
ralizare a noului sistem de salarizare 
toți lucrătorii din ramurile în care 
se realizează — datorită specificului 
producției, mal precis a unui volum 
mare de activități care nu presupun 
o calificare prea înaltă — salarii 
medii mai scăzute, cum sînt indus
tria alimentară, industria ușoară etc. 
Așa cum s-a precizat la plena
ra C.C. al P.C.R. din decembrie 1968, 
în cursul acestui an se va realiza de 
fapt generalizarea îmbunătățirii sala- i 
rizării, fiind cuprinși în majorare 
toți salariați! din economie. Această 
acțiune a și început la 1 ianuarie 1969 
prin majorarea salariilor în învăță- 
mîntul de toate gradele.

După cum s-a mai arătat, necesita
tea de a așeza pe baze economice 
mai sănătoase activitatea unor sec
toare de activitate a impus unele 
măsuri privind reașezarea chiriilor, 
a prețului lemnelor și a combusti
bilului în general. Pentru ca sala- 
riații cu venituri mici să nu fie a- 
fectați de aceste măsuri, sume im
portante sînt plătite de stat sub for
mă de indemnizații, care compensea
ză linele cheltuieli. De exemplu, pen
tru a se asigura o aprovizionare co
respunzătoare cu combustibil, sala- 
riații cu un salariu de pînă la 1 200 
lei lunar și care au copii pot să-și 
procure lemne de foc cu un preț re
dus, de 100 lei tona. De asemenea, 
lucrătorii cu salarii de pînă la 1 000 
lei lunar primesc o indemnizație 
pentru chirie, care este egală cu di
ferența dintre chiria nouă și cea 
veche în cazul cînd aceștia au copii, 
sau cu jumătate din această diferen
ță în cazul cînd nu au copii. Pen
tru lucrătorii care au salarii între 
1 000 și 1 500 lei lunar, diferența de 
chirie se acordă în proporție de 75 
la sută pentru cel cu copii și de'25 
la sută pentru cei fără copii. Pe 
această cale s-a asigurat îmbinarea 
mai justă a intereselor economiei 
naționale cu cele ale cetățenilor, 
grija față de oamenii muncii cu 
spiritul^ de echitate socială.

Fără îndoială, una din măsurile 
cele mal importante inițiate de par
tid este înfăptuirea amplului pro
gram de construcție a locuințelor di
versificate, pe mai multe categorii de 
confort, finisaj și dotare, a cărui 
realizare este în curs. Dintre aceste 
locuințe, o bună parte vor fi locuințe 
ieftine, unde chiriile vor fi mai 
mici, chiar sub cele dinainte de rea
șezarea chiriilor. Rezultatele care 
s-au și obținut în acest domeniu per
mit să se asigure construirea, în 1969, 
a aproximativ 30 000 de apartamente 
în plus pe țară. In felul acesta se 
creează diferitelor categorii de oa
meni ai muncii cu salarii mai reduse 
posibilități și condiții mai bune de 
locuit.

Avîndu-se în vedere scopul urmă
rit, s-a acționat, concomitent, și pe 
calea sporirii puterii de cumpărare a 
populației cu venituri mai mici, 
creîndu-i-se anumite avantaje de 
care să se bucure în mod deo
sebit. Intre acestea se numără 
cele privind posibilitatea de a

se aproviziona în condiții corespun
zătoare. Astfel, planurile întreprin
derilor producătoare de bunuri de 
consum prevăd, între altele,, fabrica
rea unor produse ieftine într-o gamă 
largă de sortimente. Printre acestea 
se numără țesături de bumbac și 
lînă, tricotaje, încălțăminte, mobilă, 
mașini de gătit, aparate de radio etc. 
Realizarea acestor produse este ur
mărită nu numai prin planurile de 
producție, ci, în același timp, și de 
comerț, care are datoria să asigure 
o judicioasă repartizare teritorială și 
comercializarea lor potrivit interese
lor consumatorilor. De asemenea, în 
ultimii ani, în comerțul de stat s-au 
efectuat periodic reduceri de pre
țuri la numeroase produse, ca de 
exemplu confecții, țesături, aparate 
electro-casnice etc.

Pe lîngă aceste drepturi șl avan
taje o parte din salariați benefi
ciază de alocații de stat pen
tru copii (în 1968, volumul acestor 
alocații s-a ridicat la 3,3 miliarde lei, 
din care cea mai mare parte a re
venit celor cu venituri sub salariul 
mediu), de prioritate în acordarea 
burselor pentru elevi și studenți, de 
abonamente gratuite la transportul 
în comun etc. în același spirit, s-a 
prevăzut ca, în etapa actuală, ma
jorarea salariilor să nu afecteze în 
nici un fel drepturile acordate în 
funcție de nivelul salariilor tarifare, 
aceste drepturi menținîndu-se în con
tinuare chiar dacă se depășesc pla
foanele de salarii stabilite prin re
glementările în vigoare.

Toate cele de mai sus se pot de
monstra însă cel mai bine prin ilus
trarea pe cazul concret. Să luăm, de 
exemplu, un muncitor strungar de 
categoria a 5-a de salarizare, care 
primește lunar, în medie, prin sala
riul tarifar și depășirea normelor 
sau premii, aproape 1 300 lei. Dacă 
el are 3 copii, din care unul la creșă 
și doi la școală, primește în plus 300 
lei pe lună drept alocație de stat 
pentru copii. De asemenea, primește 
în mînă, în ipoteza că ocupă un a- 
partament de 3 camere, o indemniza
ție de chirie de circa 75 lei lunar. 
Sînt însă și o serie de plusuri ne
văzute, dar resimțite din plin de 
bugetul familiei. Bunăoară, cei 4 940 
lei, cît cheltuiește statul anual pen
tru fiecare copil ținut în creșă, re
prezintă o sumă de 412 lei lunar. La 
fel, cheltuielile suportate de stat 
pentru 2 copii la școala generală se 
ridică la 2 380 lei anual și, respectiv,

198 lei lunar. Totalizînd aceste plu
suri, care însumează 985 lei, rezultă 
că, de fapt, strungarul respectiv nu 
primește 1 300 lei, ci 2 275 lei pe lună. 
Iar în .afara veniturilor din fondu
rile sociale de consum, menționate 
mai sus, salariați! beneficiază și de 
serviciile ocrotirii sănătății, ale do
tărilor cultural-sportive — în mod 
gratuit sau cu tarif redus.

Complexul de măsuri amintit, ca 
șl cele care se iau în continuare în 
acest domeniu, eforturile ce se fac 
pentru o cît mai bună aprovizionare 
a populației și menținerea la nivelul 
stabilit prin plan a prețurilor la 
produsele de larg consum — toate 
tind spre un scop bine precizat: ri
dicarea continuă a standardului de 
viață al tuturor oamenilor muncii, 
pe fundamentul trainic al dezvol
tării întregii noastre economii, a 
științei și culturii socialiste. în în
făptuirea unor asemenea obiective 
este de la sine înțeles că sînt nece
sare în continuare o participare ac
tivă, rodnică în activitatea de pro
ducție, îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice ce stau în fața 
fiecărei întreprinderi, contribuția tu
turor oamenilor muncii la sporirea 
venitului național — condiție decisi
vă pentru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai. îndeplinirea exem
plară a sarcinilor stabilite, asigura
rea unui ritm înalt productivității 
muncii, rentabilizarea tuturor unită
ților economice în condițiile respec
tării parametrilor de calitate, valori
ficarea tuturor posibilităților exis
tente, a capacităților umane precum 
și a condițiilor materiale se vor re
flecta în creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. între contribu
ția cu care fiecare om al muncii îșl 
înscrie numele în efortul colectiv de 
dezvoltare economică a tării și retri
buția cu care îi este răsplătită mun
ca este o strînsă interdependență, a- 
firmîndu-se astfel în mod practic 
principiul socialist al repartiției, al 
echității sociale. Conștienți de acest 
lucru, oamenii muncii îșl dăruiesc 
întreaga lor pricepere șl energie în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
producție, traducerii în faptă a o- 
biectivelor însufletitoare stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
din planul de stat pe anul în curs.

Gheorghe STOICA
membru în Comitetul de Stat 
pentru Organizare și Salarizare

Ocrotirea sănătății populației constituie una din preocupările majore ale 
statului nostru socialist. în ultimii ani s-au construit în județele țării nume; 
roase spitale, maternități, policlinici. Tn fotografie ; noul spital de copii 
din Oradea, avînd o capacitate de 600 de locuri, va fi dat în folosință la 

începutul lunii martie a.c. (Foto : S. Cristian)

Descriind Ia începutul secolului 
nostru figura muncitorului revoluțio
nar, vestita scriitoare italiană Ada 
Negri îșl alesese drept erou repre
zentativ pentru, poemul său intitulat 
„Proletarul" un român. Era Ștefan 
Gheorghiu, unul dintre cei mai de 
seamă organizatori și conducători ai 
mișcării muncitorești din România de 
la sfîrșitul secolului trecut și începu
tul secolului al XX-lea. în persona
litatea lui s-au înmănunchiat în mod 
desăvîrșit însușirile nobile ale pro
letariatului român : intransigența re
voluționară, patriotismul înflăcărat, 
devotamentul pînă la sacrificiu pen
tru împlinirea idealurilor clasei mun
citoare, pentru cauza socialismului.

Născut la 15 ianuarie 1879 într-o 
familie de muncitori din Ploiești, 
Ștefan Gheorghiu a pășit în viitoa
rea vieții într-o perioadă cînd pro
letariatul din România se afirma tot 
mai puternic pe scena vieții social- 
politice, ridicînd sus steagul luptei 
pentru drepturi și 
libertăți demo
cratice. pentru 
progres și prospe
ritate. Ca un re
zultat firesc al 
dezvoltării și ma
turizării mișcării 
noastre muncito
rești. al însușirii 
de către aceasta a 
ideilor marxiste, 
s-a constituit în 
1893 Partidul So- 
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România. , „ x

Deosebit de intensă era activitatea 
pe care o desfășura în acel timp miș
carea muncitorească din zona petro
liferă și din orașul Ploiești. La 
clubul muncitoresc din oraș se ți
neau ședințe săptămînale și con
ferințe publice, se organizau va
riate acțiuni șl manifestări mun
citorești. Cu un deosebit inte
res lua parte la toate acestea 
tînărul muncitor tîmplar Ștefan 
Gheorghiu. In conștiința Iul avea un 
deosebit ecou activitatea organiza
țiilor muncitorești, hotărîte „să sta
bilească frăția și solidaritatea între 
lucrători, să lupte pentru îmbună
tățirea stării morale și materiale a 
lucrătorilor", să realizeze „progre
sarea materială, morală și intelec
tuală a tuturor muncitorilor". Stă- 
pînit de o nestinsă sete de cu
noaștere, el citea cu nesaț o vastă 
literatură : opere ale lui Marx, En
gels, ale socialiștilor români, ale 
marilor noștri scriitori. „Zeci și sute 
de lucrări bune și folositoare din 
toate domeniile culturii omenești 
trecură prin mâinile lui" — notează 
despre el M. Gh. Bujor, bun prie
ten și devotat tovarăș de luptă.

Atunci cînd elementele burghezo- 
liberale, așa-zișii „generoși", au dus 
prin trădarea lor la dezorganizarea 
partidului socialist. Ștefan Gheor
ghiu împreună cu I. C. Frimu. Al. 
Constantinescu, Al. Ionescu și alți 
fruntași ai mișcării muncitorești din 
România au rămas mai departe „sol
dați credincioși ai steagului roșu al 
proletariatului". Intr-un manifest al 
Comitetului executiv al „Clubului 
muncitorilor" din București, la care 
subscria majoritatea muncitorimii, se 

' arăta că „oricît guvernele claselor 
stăpînitoare ar prigoni și închide pe 
luptătorii pentru dreptate, oricît 
unii ar dezerta în tabăra exploata
torilor, mișcarea muncitorească nu 
piere, ci din ce în ce devine mai 
puternică, mai neînvinsă". In acel 
moment critic. Ștefan Gheorghiu, 
ancorat cu întreaga sa ființă în 
realitățile țării, strîns legat de fra
ții săi de clasă, scria într-o seri; 
soare adresată conducerii Clubului 
muncitorilor din București că : „mai 
mu Iți tineri de Inimă întrd care mă 
număr și eu, autorul acestei scri
sori, vroim a lupta din răsputeri 
pentru luminarea muncitorimii". 
Cuvîhtul lui a devenit de îndată 
faptă. Călătorește neobosit dintr-un 
loc intr-altul, la nevoie chiar pe 
jos, îndemnînd și sprijinind munci
torii să se organizeze și să se u- 
nească. în întreprinderile din Valea 
Prahovei, în fabricile și uzinele din 
București., Turnu Severin. Craiova, 
în porturile dunărene și în nume
roase alte locuri. Ștefan Gheorghiu

90 DE ANI DE IA NAȘTEREA 
IUI ȘTEFAN GHEORGHIU

a fost printre inițiatorii și organi
zatorii grevelor care exprimau ho- 
tărîrea de luptă a muncitorimii, îm
potriva condițiilor neomenești de 
muncă și de trai impuse de pa
troni.

O contribuție de seamă a a- 
dus Ștefan Gheorghiu la uriașa ac
tivitate depusă pentru organizarea 
muncitorimii în sindicate pe care lo 
considera „fortificațiile proletariatu
lui". „Numai prin noi înșine — a- 
răta el într-o cuvîntare — numai 
prin organizare, prin muncă și 
luptă energică muncitorii se vor 
mintui de toate relele de care au- 
feră astăzi".

Un remarcabil talent de publicist, 
admirabile însușiri de orator șl a- 
lese calități de organizator a do
vedit Ștefan Gheorghiu în lupta pen
tru refacerea partidului politic al 
clasei muncitoare. Ales în ianuarie 
1908 membru supleant în Comitetul 
Central al Uniunii Socialiste, el 

a muncit fără 
preget pentru în
făptuirea acestui 
arzător deziderat 
al proletariatului 
român. „Partidul 
de clasă al mun
citorilor va fi in 
stare să smulgă 
din mîinlle poli
ticianismului hră
păreț și legi eco
nomice mai bune, 
și legi politice 

mai drepte" — arăta el la o întru
nire a muncitorilor din Ploiești. 
Cu însuflețirea și spiritul com
bativ care îi erau proprii, el 
s-a situat printre delegații fruntași 
cu un aport însemnat la congresul 
de reconstituire a Partidului So
cial-Democrat. Din acel moment și 
pînă la sfîrșitul prematur al vieții 
sale, Ștefan Gheorghiu și-a Împle
tit propriul destin cu cel al parti
dului.

Un episod însemnat în viata lui 
Ștefan Gheorghiu l-au constituit e- 
venimentele din timpul sîngerosului 
an 1907. Atunci cînd vîlvătaia ma
rilor răscoale țărănești cuprinsese 
tara de la un capăt la altul, el s-a 
aflat printre acei militanți revolu
ționari din mișcarea socialistă care 
au luat apărarea truditorilor pă- 
mîntului, care și-au dat seama de 
forța pe care o reprezenta unita
tea de luptă a muncitorilor și țăra
nilor. La Buștenari, Telega, Urleta, 
Pantazi, Crivina. Balta Doamnei, 
cuvîntul lui îmbărbătător aprindea 
fulgerele revoltei în inimile săteni-, 
lor. Iar cîn,d la Cîmpina cîteva sute 
de țărani se aflau arestați sub baio
netele jandarmilor. Ștefan Gheor
ghiu a organizat o mare manifes
tație a muncitorilor de la „Steaua 
Română", care a silit autoritățile 
să-i elibereze pe țărani.

Activitatea sa consecvent revolu
ționară i-a adus o permanentă pri
goană din partea stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești, în urma nenumă
ratelor arestări și a perioadelor 
lungi de detențiune între ziduri reci 
și întunecoase ale închisorilor, a 
contractat încă din 1907 o gravă 
boală de plămîni. în martie 1914, lu
minoasa flacără a vieții lui se stin
gea pe unul din paturile sanatoriu
lui de la Filaret. Ștefan Gheorghiu 
a fost petrecut pe ultimul său drum 
de o impresionantă mulțime de oa
meni.

Astăzi, la împlinirea a 90 de ani 
de la nașterea acestui erou al cla
sei noastre muncitoare, întregul 
popor român îi cinstește memo
ria luptînd cu nesecată energie 
pentru înălțarea patriei, pe care el a 
iubit-o atît de mult, pe culmile tot 
mai înalte ale socialismului și co
munismului, pentru înfăptuirea Idea
lului căruia Ștefan Gheorghiu îșl 
consacrase întreaga viață.

Ca și atunci cînd Ștefan Gheor
ghiu intra în veșnicie, și azi ni se 
par revelatoare cele scrise în urmă 
cu 35 de ani în „România munci
toare" : „Memoria iui va fi o mân
drie pentru clasa muncitoare din 
România, pentru învățătura socia
listă a iubirii, a păcii, a dreptății, 
pe care le-a slujit cu atîta devota
ment".

Dr. I. SPĂLAȚELU

bui restructurate — cum 
este cazul Curții Vechi — 
dacă nu totul poate fi păs
trat ca atare, cred că pon
derea principală o va de
ține și în continuare masa 
de construcții istoricește 
constituită. Este posibil ca 
anumite dotări importanțe 
să contribuie în mod hotărî- 
tor la conturarea unor piețe 
sau artere, fără însă ca prin 
aceasta să se modifice esen
țial personalitatea arhitec- 
tural-urbanistică a zonei 
centrale. Mă refer la lu
crări cum sînt cele proiec
tate pe dealul Arsenalului. 
Centrul de televiziune, In
stitutul de matematici al A- 
cademiei, extinderea Pala
tului telefoanelor, lucrări 
de natură să ofere o caden
ță superioară, valori noi 
grefate pe un fond general 
preexistent. Arhitectura 
nouă, Bucureștiul nou vor fi 
reprezentate în cartierele 
noi, așezate perimetral. dar 
contemporane prin conținut, 
dotare, caracter.

Exiști cîteva zone sau 
nuclee în care văd germenii 
dezvoltării în continuare 'a 
orașului. De exemplu, prin 
mutarea aeroportului inter
național la Otopeni, servi
tutile și restricțiile din ju
rul aerogării Băneasa se 
vor reduce substanțial, ast
fel încît dincolo de lacuri — 
într-o zonă cu un regim ac
tual rural, cu căsuțe mici și 
împrăștiate — se creează o 
bună rezervă pentru viitor, 
menită să imprime alt ba- 
racter, într-o notă de spec
taculozitate, acestui impor
tant acces, dinspre nord, în 
Capitală. Asemenea rezerve 
mai oferă piețele Unirii; 
Victoriei și altele.

După mine, într-o etapă 
nu prea îndepărtată, va fi 
hotărîtoare trecerea la o 
eficiență sporită în utiliza
rea terenului urban. Mări
rea densității, mai ales în 
zonele centrale, este o ce

rință recunoscută a urba
nismului contemporan. Rea
lizarea el constituie un ele
ment esențial al concepției 
și trebuie urmărită în mod 
consecvent, pe tot parcursul 
gîndirii și elaborării soluții
lor. Densitățile mari sînt 
astăzi un lucru obișnuit în 
toate orașele lumii, iar ele 
se realizează prin concreti
zarea unei viziuni pe care o 
denumim în mod curent ur
banism spațial, impunînd 
introducerea celei de-a treia 
dimensiuni în construcția o- 
rașelor, utilizarea volumu
lui și nu numai a suprafe
ței. dispunerea de funcți
uni în spațiul efectiv și nu 
alăturarea lor pe teren.

Consider că, terenuri cum 
este cel de pe locul fostului 
Teatru Național, în preajma 
Palatului telefoanelor, se 
pretează prin excelență la 
soluționări spațiale, etajate. 
Spațialitatea pretinde însă 
coordonarea șl comasarea 
investițiilor. Utilizarea frag
mentată a terenului, deschi
derea de șantiere paralele, 
execuția și exploatarea pe 
parcele devin astăzi nea- 
vantajoase".

„Majoritatea urbaniștilor 
au formația de arhitecți și 
văd realizarea unui oraș în 
mod asemănător cu aceea 
a unui ansamblu arhitectu
ral, ne-a spus prof. arh. 
Gheorghe Petrașcu. Adică 
să existe mai întîi o con
cepție, un proiect pe care 
generațiile următoare să le 
respecte. Un asemenea 
punct de vedere datează 
încă din antichitate, s-a 
manifestat în timpul Renaș
terii, iar în epoca noastră a 
dobîndit o largă adeziune. 
Or, cum realizarea unui 
oraș se desfășoară în timp, 
paralel cu viața propriu- 
zisă a acestora, este foarte 
firesc ca proiectele de ur
banism să fie mereu restu- 
diate, adaptate noilor con
diții.

Asemenea considerații 
generale sînt valabile și în

cazul Bucureștiului. Acest 
prim oraș al țării — care 
nu poate fi privit în sine, 
ci numai în raport cu dez
voltarea tuturor centrelor 
urbane din România — 
continuă să fie despărțit 
printr-un decalaj aprecia
bil de localitățile imediat 
următoare ca mărime. De 
aceea îmi pare justificată 
ideea de a stăpîni crește
rea Capitalei, favorizînd 
astfel dezvoltarea celorlalte

site de spații verzi. Dotă
rile sînt inegal răspîndite 
și de cele mai multe ori 
nu se dezvoltă în profun
zime. Orașul nu are centre, 
ci numai niște linii de ani
mație, desfășurate de-a 
lungul celor două artere 
principale care se între
taie în piața Bălcescu. Cred 
că ar fi de insistat asupra 
dezvoltării tramei stradale 
și rețelei de dotări în su
prafață. Aș da niște exem-

mă întreb de ce trebuie să 
aibă înfățișarea unui cîmp 
în care au fost aruncate la 
întîmplare niște cuburi și 
paralelipipede ? S-a renun
țat la urbanismul tradițio
nal, foarte bine, dar micro- 
raionul nu ni se poate înfă
țișa oare ca o compoziție 
armonioasă, echilibrată, ca 
un organism tot atît de via
bil pe cît'era strada de odi
nioară ?

Eu unul, n-aș vedea ora-

total, populația din subur
bane a crescut de aproxi
mativ două ori între 1948 șl 
1968, apropiindu-se de 
100 000 de locuitori. însuși 
orașul propriu-zis s-a ex
tins, prin înglobarea unor 
suburbane. Fenomenul sem
nalat îmi pare a fi cheia 
dezvoltării viitoare a Ca
pitalei.

Tendința de a se limita 
creșterea marilor orașe la 
cel muilt 2 milioane de lo-

orașe, tendință care se poa
te realiza prin dezvoltarea 
bazei materiale a tuturor 
centrelor urbane, prin echi
librarea potențialului in
dustriilor Bucureștiului, în 
avantajul altor localități. 
Dacă însă presiunea facto
rilor de creștere continuă 
să se exercite și să-și spo
rească intensitatea, ea nu 
ar trebui ignorată, ci judi
cios direcționată. Lărgirea 
razei de cuprindere a schi
ței de sistematizare, a razei 
de aplicare a controlului, 
așa cum în Anglia, de pil
dă, există un plan al marii 
Londre, ar putea fi soluția 
utilă. După cum sistemati
zarea Capitalei ar putea fi 
urmărită simultan în mai 
multe ipoteze, pentru ca 
urbaniștii să fie pregătiți 
să înfrunte așa-zisul nepre
văzut.

Privit din interior, se 
poate observa că Bucu- 
reștiul prezintă mari dife
rențe între sectoarele sale 
administrative. Unele nu 
au un centru sau sînt lip-

ple: Clșmigiul a consti
tuit la vremea lui un ade
vărat centru de atracție al 
orașului, la fel lacurile din 
nord, cu parcul Herăstrău, 
dar ele reprezintă acum 
mult prea puțin. Ar fi de 
un deosebit efect ca spa
tii publice de un similar 
interes să fie distribuite în 
întreg perimetrul urban".

„Consider că monumen
tele Istorice ar trebui puse 
mai atent în valoare pe 
plan urbanistic și încadrate 
în viața orașului, susține 
prof. arh. Grigore Ionescu. 
Orașul ar putea fi dezvol
tat pornindu-se de la nu
clee alese cu discernămînt, 
piețe, străzi sau fragmente, 
constituite istoricește și po- 
sedînd un caracter definit. 
Continuînd această idee, 
presupun că ar trebui în
tocmite. pe baza unui stu
diu unitar, detalii de siste
matizare pentru întreg pe
rimetrul central, păstrîn- 
du-se aspectul tradițional 
al străzilor-coridor.

Cît despre cartierele noi,

șui întinzîndu-se mai de
parte în suprafață, ci mai 
degrabă însoțit de niște nu
clee independente, de niște 
localități-satelit așezate la 
distante convenabile. Din 
punct de vedere al rezolvă
rii circulației, mi se pare că 
reluarea studiilor pentru 
realizarea unei rețele de 
metrou este cît se poate de 
bine venită. O asemenea lu
crare, deși dificilă, va oferi 
dezvoltării armonioase a 
orașului premise deosebit 
de favorabile".

„De curînd, în cadrul 
institutului „Proiect-Bucu- 
rești" a fost luată în studiu 
sistematizarea comunelor 
suburbane din teritoriul ad
ministrativ al municipiului 
București, ne-a spus conf. 
arh. Dinu Vernescu. Aceste 
comune au crescut ui
mitor în ultimii 20 de 
ani : Pantelimon de a- 
proape trei ori, Dobro- 
ești și Bragadiru de aproa
pe două ori și jumătate, iar 
Voluntari de două ori și ju
mătate în numai 12 ani! Pe

cuitori nu și-a prea dove
dit, în lume, viabilitatea. 
Există o contradicție între 
cerințele economice ale 
concentrării locurilor de 
muncă și cele urbanistice, 
de limitare a creșterii lo
calităților. Consider că sin
gura soluție — pe care via
ta a confirmat-o pretutin
deni — este constituirea 
de sisteme urbane, siste
me de metropole cu sate
liți. Localitatea-satellt pre
tinde locuri de muncă pro
prii, legături rapide și de 
mare capacitate cu me
tropola, un caracter urban 
care s-o facă atrăgătoare, 
tentantă. Sateliții se pot 
grupa fie de jur împrejur, 
în cazul unor metropole 
foarte mari, fie dispuși pe 
axe preferențiale, soluție 
potrivită pentru cazul ana
lizat și adoptată tot mai 
frecvent în ultimul timp, 
pe plan mondial.

Concepînd viitorul sistem 
urban București ca pe o 
metropolă cu sateliți gru
pați pe axe preferențiale.

se pot distinge 4 posibili
tăți de constituire a unor 
asemenea axe, în ipoteza 
că solicitările vor crește 
peste cele 1,8—2 milioane 
prevăzute în schița de sis
tematizare. Către nord, pe 
direcția Otopeni—Snagov și 
cu posibilități de dezvol
tare pînă la Ploiești, pe o 
axă bipolară, s-ar putea 
"înscrie 7—8 localități, găz
duind pînă la 500 000 de 
locuitori. Această axă dis
pune de pe acum de o cale 
ferată electrificată, de două 
șosele, i se propune o vii
toare autostradă și ar mai 
pretinde o linie de mono- 
rai. Către nord-vest, de-a 
lungul Colentinei, pe direc
ția Străulești—Mogoșoaia— 
Buftea—Crevedia și cu 
continuare posibilă spre 
Titu—Golești se conturează 
o axă deschisă, cu o ca
pacitate de 250 000 de lo
cuitori. Ea dispune de o re
țea densă de căi ferate, de 
un triaj, de numeroase 
locuri de agrement și ar 
mai necesita o linie rapidă 
de transport în comun.

A treia și a patra axă 
s-ar proiecta spre nord- 
est (Voluntari—Afumați— 
Ștefănești — zona de agre
ment Căldărușani) respec
tiv spre sud (Progresul— 
Jilava—Argeș—Comana, e- 
ventual cu prelungire pînă 
la Giurgiu și Dunăre). In 
acest fel, patru dintre loca
litățile suburbane au șanse 
de a se dezvolta în chip 
de orașe-satelit, corespun
zător celor patru axe : O- 
topeni. Mogoșoaia, Volun
tari, Jilava. Ele ar urma să 
constituie prima etapă de 
realizare a sistemului -ur
ban București, soluție pe 
care o consider utilă ca 
ipoteză de lucru, în va
rianta nedezmințită de via

tă a unei creșteri impetu
oase a Bucureștiului".

★
După cum se vede, inter

locutorii noștri abordează 
dezvoltarea și sistemati
zarea Capitalei din un
ghiuri care, deși se inter
ferează adesea, prezintă și 
unele deosebiri. Cititorii se 
pot întreba — și pe drept 
cuvînt — cine dintre cei 
solicitați să-și exprime opi
nia se află mai aproape da 
realitate ? De bună seamă, 
răspunsul definitiv la acea
stă întrebare nu îl va da 
decît verificarea practică 
a previziunilor, pe măsura 
trecerii anilor. Constatăm 
însă, de la bun început, că 
punctele de vedere expusa 
se întregesc reciproc, sa 
completează, aruneînd lu
mină asupra unor laturi 
variate ale fenomenului 
analizat

Din confruntarea opinii
lor reies multe idei inte
resante, viziuni noi, meni
te să fertilizeze căutării» 
urbaniștilor noștri, să o- 
fere un cadru mai larg a- 
nalizei atente, interpretării 
și cuprinderii în varianta 
de lucru a unor ipoteze 
de dezvoltare paralele. O 
asemenea considerare elas
tică, ținînd seama de o pe
rioadă mai amplă de timp, 
poate îmbina direcționarea, 
utilă și necesară, cu acea 
maleabilitate care să o facă 
cît mai realistă, compatibi
lă cu elocotul nestins al 
vieții. în fapt, această per
petuă acomodare întră 
funcțiune și structură, în
tre conținut și formă, în
tre orașul nevăzut dar 
esențial și dinamic al co
lectivității umane, și orașul 
de ziduri și spații care îi 
aparține și o găzduiește re
prezintă însuși sensul ur« 
banismului.
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în adunările cetățenești care au 
avut loc zilele acestea au fost de
semnați următorii candidați ai Fron
tului Unității Socialiste pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională în :

JUDEȚUL ALBA: Aurel Moga, 
ministrul sănătății, în circumscripția 
electorală nr. 5 Abrud, George Ho- 
moțtean, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, președintele 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Blaj.

JUDEȚUL ARAD : Filip Geltz, vi
cepreședinte al CENTROCOOP, in 
circumscripția electorală nr. 9 Beliu, 
Avram Bunaciu, președintele Comi
siei constituționale a M.A.N., în cir
cumscripția electorală nr. 8 Ineu, ge- 
neral-locotenent Nicolae Militaru 
în circumscripția electorală nr. 
.1.0 Gurahonț, Ștefan Mocuța, se
cretar al comitetului județean 
<de partid, în circumscripția elec
torală nr. 12 Lipova, Ileana Ml- 
Jiăilescu, țesătoare la uzina „30 
Decembrie", în circumscripția elec
torală nr. 4 Arad-Vest.

JUDEȚUL ARGEȘ : Mate! Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru indus
tria chimică și rafinării, în circum- 
«cripția electorală nr. 6 Topoloveni, 
Viorica Rotăreasa, director adjunct 
Sh Liceul nr. 2, în circumscripția 
electorală nr. 1 Pitești-Sud, Dumitru 
Petrescu, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 12 Rociu, 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean. în circumscripția electorală nr. 
13 Valea Mare-Pravăț.

JUDEȚUL BACĂU : Marla Rusu, 
medic primar la spitalul din Bacău, 
în circumscripția electorală nr. 2 Ba- 
cău-Nord, Gheorghe Popa, maistru 
ia combinatul de cauciuc sintetic, în 
circumscripția electorală nr. 12 Li
vezi.

JUDEȚUL BIHOR: Alexandru 
Scncovici, ministrul industriei ușoa
re, în circumscripția electorală nr. 6 
Marghita, Titus Popovici, scriitor, în 
circumscripția electorală nr. 12 ora
șul Dr. Petru Groza.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD: 
Traian Gîrba, secretar al comitetu
lui județean de partid, în circum
scripția electorală nr. 4 Sîngiorgiu- 
Băi, Vasile Toncean, președintele 
C.A.P.-Lechința, în circumscripția e- 
Ițctorală nr. 5 comuna Sînmihaiu de 
Cîmpie.

JUDEȚUL BOTOȘANI: general- 
maior Grigore Răduică, prim-vice
președinte al Consiliului Securității 
Statului, în circumscripția electorală 
nr. 2 Dorohoi, Slmion Bughici, pre
ședintele CENTROCOOP, în circum
scripția electorală nr. 6 Trușești, Eu
genia Boro, inginer C.A.P.-Săveni, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Saveni.

JUDEȚUL BRAȘOV : Elena Far- 
eaș, președintele C.A.P.-Teliu, în 
circumscripția electorală nr. 5 Fel- 
dioara, Mihai Rogoz, sudor la Uzi
nele de autocamioane dini Brașov, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Steagul Roșu-Brașov.

JUDEȚUL BRĂILA : George Ma- 
eovescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, în circumscripția 
electorală nr. 8 Gemenele, Fătn So- 
«arioeanu, președintele C.A.P.-Ianca, 
în circumscripția electorală nr. 7 
Făurei.

JUDEȚUL BUZĂU : Virgil Pîrvu, 
ministrul finanțelor, în circumscrip
ția electorală nr. 11 Nehoiu.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN : Io
sif Opriș, director general al U.C.M. 
Reșița, în circumscripția electorală 
nr. 6 Băile Herculane, Mihai Lupșan, 
maistru principal la Combinatul side
rurgic Reșița, în circumscripția elec
torală nr. 2 Reșița-Vest, loan Cicea, 
președintele C.A.P.-Gherteniș, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Bocșa, 
Petru Munteanu, șef de brigadă la 
întreprinderea minieră Anina, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Anina.

JUDEȚUL CLUJ : Istvân Peterfl, 
președintele Consiliului . oamenilor 
muncii de naționalitate magțiiară, 
prorector al Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, în circumscripția 
electorală nr. 9 Gherla, Vasile 
Chioreanu, lăcătuș la uzinele „Tehno- 
frig“. în circumscripția electorală nr. 
4 „16 Februarie" Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA : Mariana 
Popa, inginer la C.A.P.-Anadalchiol, 
în circumscripția electorală nr. 3 Nă
vodari, Nicolae Coman, șef lot Insta
lații la trustul de construcții, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Băneasa.

JUDEȚUL COVASNA: Carol Ki- 
?âly, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 3 Baraolt.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA : Nicolae 
N. Păduraru, maistru sondor la sche
la Morenl, în circumscripția electo
rală nr. 4 Moreni, Trandafir» Șt. 
Petresou, directoarea Liceului din 
Răcarl, în circumscripția electorală 
nr. 6 Bilciurești, Constantin Stătescu, 
Secretarul Consiliului de Stat, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Băleni.

JUDEȚUL DOLJ : Ion Stăneseu, 
președintele Consiliului Securității 
Statului, în circumscripția electorală 
nr. 12 Băilești, Ion Popescu-Pnțuri, 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 6 Leu, acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al M.A.N., în 
circumscripția electorală nr. 15 Săl- 
cuța, Alexandru Heinrich, director 
general al uzinelor „Electroputere"- 
Craiova, în circumscripția electorală 
nr. 2 Brazda lui Novac — Craiova, 
Ion Lia, tehnician la centrala electri
că de termoficare Craiova, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Combi
natul chimic — Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI : Eugen Je- 
beleanu, membru al Uniunii scriito
rilor, în circumscripția electorală nr. 
9 Independența. Constantin Dăscăles- 
cu, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 5 Tecuci.

JUDEȚUL HARGHITA: loan Co- 
toț, secretar al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, în circumscripția electo
rală nr. 4 Bălan, Luiza Pop, învăță
toare la Școala pedagogică din Odor- 
heiul-Secuiesc, în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Odorheiul-Secuiesc.

JUDEȚUL HUNEDOARA: Ștefaa

Trip șa, Erou al Muncii Socialiste, 
prim-maistru oțelar Ia Combinatul 
siderurgic Hunedoara, în circum
scripția electorală nr. 3 Hunedoara- 
Vest, Ioachim Moga, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean, în circumscripția electorală 
nr. 7 Hațeg, Aurel Lăpușcă, director 
general al întreprinderii miniere 
Barza, în circumscripția electorală 
nr. 10 Brad.

JUDEȚUL IALOMIȚA: Dumitru 
Dămăceanu, pensionar, în circum
scripția electorală nr. 4 Țăndărei, So- 
veja Nicola, inginer agronom la 
C.A.P.-Lehliu, în circumscripția elec
torală nr. 8 Lehliu-Gară.

JUDEȚUL IAȘI : Constantin Șe- 
laru, președintele C.A.P. Bivolari, în 
circumscripția electorală nr. 10 Vlă- 
deni, Justin Moisescu, arhiepiscop al 
Iașilor și mitropolit al Moldovei și 
Sucevei. în circumscripția electorală 
nr. 8 Hîrlău.

JUDEȚUL ILFOV: Traian lonaș- 
cu, directorul Institutului de cerce
tări juridice al Academiei, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Mînăsti- 
rea, Ilie Rădulescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 14 Periș, Gheorghe 
Necula, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 4 Urzicenl, 
Steiian Iancu, directorul Șantierelor 
navale Giurgiu, în circumscripția 
electorală nr. 5 Slobozia.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : Vaier 
Gabrian, directorul Combinatului mi
nier Baia Mare, în circumscripția 
electorală nr. 2 Baia Mare-Sud, An
drei Slmion, președintele C.A.P Ar- 
dusat, în circumscripția electorală 
nr. 9 Ulmeni, Aurel VijolI, președin
tele Comisiei economico-financiare a 
M.A.N., în circumscripția electorală 
nr. 3 Sighetul Marmației.

JUDEȚUL MEHEDINȚI: Constan
tin Ghenciu, șef secție montaj la 
Șantierele navale din Tr. Severin, în 
circumscripția electorală nr. 1 Tr. 
Severin, Teodora Șerșnn, președintele 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei bunurilor

în toate județele țării, oamenii 
muncii, întruniți în entuziaste adu
nări, au continuat să desemneze pe 
cei mal buni dintre ei drept can
didați ai Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de deputat! în 
organele locale ale puterii de stat 
de la 2 martie 1969.

în cadrul acestor adunări. într-o 
atmosferă de puternică efervescentă 
politică și de înaltă responsabilitate 
cetățenească, muncitori, țărani, in
telectuali, oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități și-au exprimat deplina în
credere fată de politica științifică, 
profund realistă a Partidului Co
munist Român pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste.

★
Pînă miercuri seara, în cele peste 

12 900 adunări cetățenești din în
treaga țară la care au participat a- 
proape 928 000 de oameni ai muncii 
au fost desemnați un număr de 932 
candidați pentru alegerile în consi
liile populare județene. 789 în con
siliile populare municipale, 1164 în 
consiliile populare orășenești și 
12 634 de candidați în consiliile 
populare comunale. în cadrul adună
rilor au luat cuvîntul peste 54 600 de 
participanți.

JUDEȚUL ALBA — în consiliul 
popular județean au fost desem
nați în decurs de trei zile 33 can
didați, în consiliul municipal 7 can
didați. în consiliile orășenești 51, 
iar în consiliile populare comunale 
443 candidați.

Relevînd faptul că în timpul scurt 
care a trecut de la noua împărțire 
teritorial-administrativă județul lor 
a înregistrat succese importante în 
domeniul industriei construcțiilor de 
mașini, al industriei chimice ca și 
în agricultură, vorbitorii au subliniat 
necesitatea desfășurării intense a 
lucrărilor de investiții, menite să 
pună în funcțiune noile obiective 
industriale care se constru
iesc la Cîmpeni, Baia de Arieș si 
Ocna Mureșului. Numeroși vorbitori 
au făcut propuneri valoroase cu pri
vire la intensificarea construcțiilor 
de locuințe în orașele Abrud. Cu- 
gir. Blaj, în direcția lărgirii rețe
lei comerciale și a desfacerii de 
mărfuri și a dezvoltării patrimoniu
lui valorilor cultural-spirituale pe 
linia inaugurată de înființarea re
centului complex muzeistic de la 
Alba Iulia.

Printre cei desemnați drept can
didați în consiliul popular județean 
se află ing. Gelu Constantinescu, 
șeful grupului de șantiere de con
strucții din Alba Iulia, juristul Ni
colae Meteș, pensionarul Grigore 
Mureșan, Susana Kotono, țărancă 
cooperatoare de la cooperativa a- 
gricolă de producție Mirăslău, și 
3 JUDEȚUL ARAD — în cele trei 
zile de la începerea depunerii candi
daturilor în consiliul popular jude
țean au fost propuși 20 candidați, în 
consiliul municipal 16, în cele orășe
nești 16, iar pentru consiliile comu
nale 67 candidați.

Numeroși vorbitori au arătat că, în 
ultimii patru ani, oamenii muncii ro
mâni. maghiari, germani au adus o 
contribuție sporită la creșterea pro
ducției industriale. uzinele arădene 
realizîpd astăzi 97 la sută din produc- 
ția de strunguri a țării și 70 la sută 

de consum, în circumscripția electo
rală nr. 3 Strehaia.

JUDEȚUL MUREȘ : Ioan Pop D. 
Popa, prorector al Institutului medi- 
co-farmaceutic din Tg. Mureș, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Gurghiu, 
Nicolae Vereș, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală nr. 
14 Tîrnăveni, Sută Andras, redactor- 
șef al revistei „Uj Elet", în circum
scripția electorală nr. 9 Brîncove- 
nești.

JUDEȚUL NEAMȚ: Ștefan Boboș, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, președintele consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 9 Poiana Teiului.

JUDEȚUL OLT: Ion Mărgineanu, 
redactor-șef al ziarului „România li
beră", în circumscripția electorală nr. 
7 Bucinișu. Gheorghe Oiță, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, în circumscripția electorală 
nr. 3 Dobroteasa, Steliana Cazacu, 
directoarea Școlii generale din Seaca, 
în circumscripția electorală nr. 11 
Radomireștl, Vasile Bărbulescu, pre
ședintele C.A.P.-Scorniceștl, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Scorni- 
cești, general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și secretar al Consiliului Poli
tic Superior, în circumscripția elec
torală nr. 6 Caracal.

JUDEȚUL PRAHOVA: Stancîu 
Stoian, consilier în Ministerul învă- 
țămîntului, în circumscripția electo
rală nr. 8 Drăgănești, Ilie Cîșu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 15 Măneciu. Gheorghe 
Vasilichi, președintele UCECOM, în 
circumscripția electorală nr. 16 Brea
za. Steiian Doană, brigadier la 
C.A.P.-Fulga, în circumscripția elec
torală nr. 9 Mizil, Ion Alexandru, 
președintele consiliului județean al 
sindicatelor. în circumscripția elec
torală nr. 6 Filipești-Tîrg.

JUDEȚUL SATU-MARE: Magda
lena Fonbank, muncitoare la fabrica 
de confecții „Mondiala", în cir
cumscripția electorală nr. 1 Satu- 
Mare-Naid, Iosif Varga, președintele 

din cea de vagoane. Vorbind despre 
lucrările de ordin edilitar-gospodă- 
resc, numeroși cetățeni s-au an
gajat să sprijine viitoarele organe 
locale, astfel ca la sfîrșitul întrecerii 
patriotice județul Arad să realizeze 
un volum de lucrări în valoare de 52 
milioane lei.

Pe lista propunerilor figurează 
Sava Aconi, lăcătuș la I.M.A. Felnac, 
Mircea Groza, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Pîncota. Elvira 
Andreszedz, muncitoare la fabrica 
„Teba".

JUDEȚUL DOLJ — Cetățenii ju
dețului Dolj au propus pentru consi
liul popular județean 16 candidați, 
pentru consiliul municipal 2, pentru 
consiliile orășenești 12, iar pentru 
cele comunale 152 candidați.

Adunările care au avut loc în cu
prinsul județului au oferit o imagine 
vie a atașamentului oamenilor mun
cii fată de politica înțeleaptă a parti
dului. chezășia marilor realizări ob
ținute în anii construcției socialismu
lui. în acest cadru, cetățenii au ară
tat că județul Dolj dispune astăzi de 
o industrie modernă în continuă dez
voltare.

S-a arătat, de asemenea, că Doljul 
dispune de condiții favorabile pentru 
dezvoltarea unei agriculturi intensive 
și multilaterale. Totodată, vorbitorii 
au subliniat că este necesar ca noile 
organe locale să acorde mai multă 
atenție problemelor de ordin edilitar- 
gospodăresc ale localităților, moderni
zării drumurilor, dezvoltării rețelei 
comerciale. îmbunătățirii deservirii 
populației și altor probleme de inte
res cetățenesc. Au fost desemnați 
drept candidați, printre alții. Mihai 
Băluță, directorul direcției agricole 
județene, Lica Fortaru, secretar al 
organizației de bază în C.A.P. Dobro- 
mira, Ghiță Constantin, directorul 
I.A.S. Segarcea.

JUDEȚUL BUZĂU — Oamenii 
muncii din județul Buzău au desem
nat pînă miercuri seara pentru con
siliul județean 16 candidați, pentru 
consiliul municipal 10 candidați, pen
tru consiliile orășenești 12, iar pentru 
cele comunale 393 de candidați.

Adunările care au avut loc în cir
cumscripțiile orășenești, ca și în 
cele comunale, au constituit prilejuri 
pentru o și mai largă participare a 
cetățenilor la discutarea problemelor 
de interes cetățenesc general, înfă- 
tișînd cu satisfacție dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o orașul Buzău în 
ultimii ani, în al cărui peisaj eco
nomic înnoit industria reprezintă, 
prin noi obiective metalurgice și chi
mice. elementul dinamic. Numeroși 
locuitori și-au exprimat hotărîrea de 
a participa și mai activ la realizarea 
sarcinilor complexe care, potrivit le
gii de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, revin organelor 
locale ale puterii de stat, în perioada 
viitoarei legislaturi.

JUDEȚUL VASLUI — în județul 
Vaslui au fost propuși pentru con
siliul popular județean 27 de candi
dați, 10 pentru consiliile municipale, 
13 pentru consiliile orășenești și 225 
pentru cele comunale.

în adunări, participant» au susți
nut cu căldură propunerile de can
didați făcute de consiliile Frontului 
Unității Socialiste. O serie de 
participanți la adunări au subli
niat că noua împărțire teritorial- 
administrativă a țării constituie

C.A.P. din comuna Pir, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Tășnad, 
Andrei Picurară, prim-vicepreșe
dinte al comitetului pentru proble
mele administrației locale, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Halmeu.

JUDEȚUL SĂLAJ : Ilarie Gîrjoabă, 
prim-vicepreședinte al . consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 2 Simleul-Silvaniel, 
Mari» Fitică, profesoară la Liceul 
din Jibou, în circumscripția electo
rală nr. 3 Jibou.

JUDEȚUL SIBIU : Hermann Bin
der, vicar al episcopiei evanghelice 
C. A. Sibiu, în circumscripția electo
rală nr. 6 Agnita, Richard Winter, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, președintele consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 8 Copșa Mică, Aurel 
Cristea, prim-seoretar al Comitetului 
municipal de partid Sibiu, președin
tele consiliului popular municipal, 
în circumscripția electorală nr. 3 Si- 
biu-Nord.

JUDEȚUL SUCEAVA: General
colonel Mihai Burcă, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Fălti
ceni, Mihal Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, în circumscripția 
electorală nr. 9 Putna, Nicolae Blîn- 
du, președintele C.A.P. Bosanci, în 
circumscripția electorală nr. 13 
Udești; Nicolae Răducu, directorul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Suceava, în circumscripția 
electorală nr. 3 Rădăuți.

JUDEȚUL TELEORMAN: Acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uni
unii Scriitorilor, în circumscripția 
electorală nr. 11 Crîngu, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, în circum
scripția electorală nr. 12 Zlmnicea, 
Marin Drăgan, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, preșe
dintele consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală nr. 
10 Tr. Măgurele, Floarea Barbn, 
președintele C.A.P.-Cornetu, în cir
cumscripția electorală nr. 13 Cerve- 
nia.

JUDEȚUL TIMIȘ : Anton Breîten- 
hofer, redactor-șef al ziarului .,Neuer 
Weg", în circumscripția electorală 

o dovadă a preocupării condu
cerii partidului de a dezvolta în 
mod armonios toate localitățile tării, 
de a ridica noi centre economice și 
culturale, de a perfecționa activita
tea de conducere politică șt admi
nistrativă. Participant» la adunări 
s-au angajat să sprijine activ orga
nele locale în realizarea sarcinilor 
mari ce le revin. Printre cei desem
nați drept candidați se află Gh. Sto
ian, directorul Stațiunii experimen
tale agricole de la Perieni. Constan
tin Luca, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Vaslui al P.C.R., și nu
meroși alți cetățeni, care prin activi
tatea lor s-au dovedit vrednici gos
podari.

JUDEȚUL VRANCEA — în jude
țul Vrancea au fost desemnați 10 
candidați pentru consiliul popular 
județean. 8 pentru consiliul munici
pal, 7 pentru consiliile orășenești fi 
162 pentru consiliile populare co
munale.

Participanții la adunări au vorbit 
despre adîncile prefaceri care au 
avut loc în străvechea Tară a Vran- 
cel, unde în anii regimului nostru se 
dezvoltă vertiginos viața economică, 
culturală și socială. Numeroși vorbi
tori s-au referit la sarcinile locui
torilor acestei frumoase regiuni a 
României socialiste pentru îndeplini
rea și depășirea obiectivelor pe care 
și le-au propus în recentul răspuns 
la chemarea Consiliului popular ju
dețean Galați. Ei au făcut propuneri 
menite să contribuie la obținerea 
unui spor total de producție de 3 mi
lioane lei în unitățile de industrie lo
cală. construcții și gospodărie comu
nală și realizarea unui volum de eco
nomii la prețul de cost în valoare de 
800 000 lei.

JUDEȚUL TULCEA — în Județul 
Tulcea au fost desemnați 4 candidați 
pentru consiliul popular județean. 16 
pentru consiliul municipal, 23 pentru 
consiliile orășenești și 325 candidați 
pentru consiliile populare comunale.

Manifestînd un mare interes pentru 
problemele vieții politice, economice, 
sociale și culturale. în rezolvarea că
rora sînt antrenate astăzi mase largi 
de oameni ai muncii, numeroși par
ticipant! la adunări au relevat înnoi
rile care s-au statornicit în anii so
cialismului și pe aceste meleaguri.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
faptul că Tulcea este astăzi un județ 
ancorat puternic în preocupările ma
jore ale programului desăvîrșirii 
construcției socialiste, nenumărat! 
cetățeni de Ia sate și orașe s-au 
angajat ca, strîns uniți în jurul par
tidului și guvernului, să pună umă
rul cu nădejde la realizarea tuturor 
acțiunilor îndreptate în direcția în
floririi județului lor și a patriei. 
Printre candidatii propuși pînă acum 
figurează ing. Ștefan Paraschiv, de 
la I.M.A. Greci, prof. Mihai Albotă, 
inspector școlar, pentru a doua oară 
candidat în alegerile pentru organele 
locale, țăranca cooperatoare Măria 
Romanov.

JUDEȚUL COVASNA — în Jude
țul Covasna au fost propuși pentru 
consiliul popular județean 5 candi
dați. pentru consiliile orășenești 2^, 
iar pentru consiliile populare comu
nale 46 candidați.

Numeroși vorbitori au subliniat că 
organele locale ale puterii de stat 
își întemeiază activitatea pe princi
piile democrației socialiste, asigurînd 

nr. 11 Gătaia, Mlțcea Angelescu, 
președintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților, în circumscripția electorală 
nr. 9 Cenei, Iuliu Gal, maistru la uzi
nele „Tehnometal" din Timișoara, în 
circumscripția electorală nr. 5 Timi- 
șoara-Nord-Vest.

JUDEȚUL TULCEA : Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetului de 
Stat al Apelor. în circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Sulina.

JUDEȚUL VASLUI : Rpdn Beligan, 
artist al poporului, directorul Tea
trului Național „I. L. Caragiale" din 
București, în circumscripția electo
rală nr. 1 Vaslui.

JUDEȚUL VILCEA: Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., în circumscripția 
electorală nr. 5 Grădiștea, arhitect 
Nicolae Bădescu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare. în cir
cumscripția electorală nr. 4 Horezu, 
Viorica Tănase, medic la stațiunea 
balneară Olănești, în circumscripția 
electorală nr.‘1 Rm. Vîlcea.

JUDEȚUL VRANCEA: Alexandru 
Dumitru, președintele /C.A.P. Tătă- 
ranu, în circumscripția electorală nr. 
6 Tătăranu, Aurora Stavrache, di
rectoarea Liceului „Alexandru loan 
Cuza" din Focșani, în circumscripția 
electorală nr. 1 Focșani.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: Jean 
Livescu, rector al Universității 
București, în circumscripția electo
rală nr. 15 Cotroceni, Alexandru Io- 
ncsou, vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reștilor, în circumscripția electorală 
nr. 5 „30 Decembrie", Nicolae An- 
ghel, șef atelier la uzinele „Vulcan", 
în circumscripția electorală nr. 30 
Floreasca, Aurel Bozgan, directorul 
Fabricii de mașini-unelte și agregate 
București, în circumscripția electo
rală nr. 2 Pantelimon ; Virgil Cazacu, 
secretar al Comitetului municipal 
P.C.R. — București, în circumscripția 
electorală nr, 12 Parcul Tineretului, 
Irina Răchițeanu-Șirianu, actriță la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
din București, în circumscripția elec
torală nr. 24 Drumul Taberei, Geo 
Bogza, scriitor. în circumscripția e- 
lectorală nr. 19 Ferentari.

drepturi egale tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. Ei 
au relevat totodată contribuția pe 
care locuitorii tînărului județ o aduc 
la dezvoltarea economică si social- 
culturală a patriei noastre socialiste. 
S-au anunțat cu satisfacție succesele 
obținute în dezvoltarea bazelor in
dustrializării unor localități ca Sfîn- 
tu Gheorghe și Tg. Secuiesc. în ace
lași timp, un mare număr de parti- 
cîpanți care au luat cuvîntul la adu
nări s-au angajat să-și sporească 
eforturile pentru înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute în răspunsul 
Ia chemarea Consiliului popular ju
dețean Galați, care prevede între 
altele realizarea în acest an a unor 
obiective de interes obștesc și social- 
cultural a căror valoare se ridică la 
peste 31 milioane lei.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA — în ju- I 
dețul Dîmbovița au fost desemnați H 
23 de candidați pentru consiliul popu- M 
Iar județean, 12 în consiliul munici- H 
pal, 32 în consiliile orășenești și 105 
în cele comunale.

în cadrul adunărilor, participanții 
au relevat activitatea rodnică a oa
menilor muncii de pe aceste melea
guri. sub conducerea partidului, pen
tru înflorirea economiei și culturii, 
pentru ridicarea standardului lor de 
viață. Unitățile industriale din județ 
dau o parte însemnată din producția 
de utilaj petrolier a țării, de țiței și 
gaze de sondă, de ciment, țesături si 
produse agroalimentare. în acest an 
au fost alocate pentru investiții eco
nomice și social-culturale fonduri de 
un miliard de lei. Participant» la a- 
dunări au exprimat dorința fierbinte 
a oamenilor muncii din această parte 
a țării de a-și realiza exemplar sar
cinile ce le revin.

Printre cei desemnați drept candi
dați în consiliul popular județean | 
se află Ion Petrescu, maistru la Fa- | 
brica de ciment din Fieni. Ana Măr- | 
gărit, gospodină, și Ion Nedelcu, pre- H 
ședințele Consiliului județean Dîmbo- ■ 
vita al sindicatelor, cunoscut! prin g 
munca lor de buni gospodari.

JUDEȚUL BRĂILA — De la în- | 
ceputul acțiunii de depunere a can- i 
didaturilor. în județul Brăila au fost R 
propuși pentru consiliul popular ju- R 
dețean 14 candidați, în consiliul mu- Bl 
nicipal 6, în cele orășenești 2, iar in 
cele comunale 180 de candidați.

Exprimînd interesul unanim față 
de politica științifică a partidului 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor, numeroși cetățeni 
din orașele și satele brăilene au 
dezbătut pe larg, în cadrul adunărilor, 
problemele majore ale dezvoltării po
tențialului economic al județului.

Evidențiind faptul că Brăila a de
venit astăzi un puternic centru al 
producției industriale, furnizînd eco
nomiei laminate, nave, excavatoare, 
compresoare, produse chimice, mo
bilă și diverse alte produse, vorbi
torii au arătat că prevederile pla
nului pe acest an deschid noi și im
portante perspective pentru între
gul județ. Gospodari cunoscuți ca 
Andrei Niculescu, profesor emerit, Ti- 
motei Petride, profesor emerit, care 
candidează pentru a doua oară în 
alegerile pentru organele locale, Ilie 
Marinache, inspector școlar, șl alții 
figurează și în acest an pe listele de 
candidați pentru alegerile de la 2 
martie.

O imensă orgă de sunete și culori freamătă, sub imboldul focului și me
canismelor agregatelor, într-o impresionantă simfonie industrială. Aceasta 
este imaginea cotidiană pe care Uzina de țevi din Roman o oferă vizita
torului. In anii actualului cincinal, producția acestei uzine a cunoscut o 
dinamică continuă. Colectivul ei a realizat anul trecut o producție cu a- 
proape 40 la sută mai mare față de 1965. Este de relevat că la secjia 
conducătoare a uzinei — laminorul — s-a obținui în 1968 o- producție cu 

14 la sută peste capacitatea proiectată

(Urmare din pag. I) 

de produse no.i, cu performante teh- 
nlco-economice superioare, dar avînd 
— în același timp — gabarite și 
greutăți proprii din ce în ce mai 
mici, constituie o trăsătură distincti
vă principală a evoluției tehnicii 
contemporane. Cercetarea critică a 
produselor fabricate de unele între
prinderi. atît sub raportul performan
telor tehnico-economice, cît și al con
sumurilor specifice de metal, arată 
că, pe lîngă rezultatele bune obți
nute în ultimii ani, în fabricația 
Curentă există încă produse care au 
greutăți proprii mai mari decît cele 
similare de pe piața mondială. De 
pildă, la excavatorul de 0,3 m c, 
greutatea ce revine pe 1 m c de cupă 
este de peste 2 ori mai mare decît 
un produs similar din Franța și cu 
50 la sută mai mare ca a celui rea
lizat în R.F. a Germaniei. Iar în in
dustria ușoară, ponderea țesăturilor 
grele (peste 282 g/m p) în totalul pro
ducției de țesături tip lînă poate fi 
mult raționalizată — atît la cele din 
fire pieptănate, cît și la cele car- 
date.

Ținînd seama de evoluția tehnicii 
contemporane, eforturile trebuie în
dreptate nu numai spre asimilarea de 
produse de tehnicitate înaltă — in
clusiv a părților de mecanică fină, 
instalații electrice și electronice, de 
automatizare — cu greutăți speci
fice mici, dar și spre întărirea acți
unii de reproiectare și modernizare a 
produselor aflate în fabricația cu
rentă. Atît proiectarea, cît și repro- 
iectarea produselor trebuie să consti
tuie un proces continuu, fără pauze, 
în acest sens, e necesar să se elimi
ne unele deficiențe existente cînd, da
torită inerției, lipsei de mobilitate și 
orientării înguste ale unor întreprin
deri. procesul de asimilare a unor 
produse noi sau de modernizare a 
altora — ca, de pildă, instalația de 
impregnat și uscat hîrtie pentru în
nobilarea plăcilor din lemn, unele ti- 
podimensiuni de sape de foraj, anu
mite tipuri de utilaje miniere — 
continuă să se desfășoare lent.

în industria constructoare de ma
șini. rezerve importante de reducere 
a greutății și gabaritului pot fi mo
bilizate. încă în faza de proiectare, 
prin adoptarea de soluții care să 
prevadă utilizarea mai largă a oțe
lurilor slab aliate cu rezistență mă
rită și a profilelor din bandă îndoită 
la rece de formă optimă. O eficiență 
ridicată prezintă, de asemenea, stabi
lirea unor coeficienți de siguranță și 
rezistență raționali, ca și continua
rea perfecționării tehnologiilor de 
fabricație — domeniu în care există 
ample posibilități în toate ramu
rile industriale. O importanță econo
mică are extinderea procede
elor moderne și în secțiile turnăto
rie și forjă, unde se înregistrează 
încă o serioasă risipă de metal sub 
forma unor adaosuri mari de prelu
crare. Ponderea pieselor turnate după 
procedeele moderne este încă mică, 
de pildă la turnătoria de fontă a 
uzinei „Vulcan" sau la „Grivița ro
șie". Cît de eficace este introducerea 
acestor procedee o demonstrează ur
mătorul exemplu : dublarea cantității 
de piese turnate în forme realizate 
cu modele ușor fuzibile ar avea ca 
efect, la nivelul întregii ramuri con
structoare de mașini, economisirea a 
peste 2 000 tone de metal anual si a 
manoperei de prelucrare. în fine, 
creșterea numai cu 50 la sută a vo
lumului pieselor turnate în forme și 
cu miezuri întărite cu bioxid de car
bon ar duce la obținerea unor eco
nomii de peste 5 milioane de lei 
anual.

Aplicarea procedeelor tehnologice 
Înaintate are o mare eficientă si în 
ce privește valorificarea complexă și 
superioară a gazelor naturale și pro
duselor petroliere. Mă opresc numai 
la chimizare, pentru a arăta că 
dacă prin instalațiile complexe din 
rafinării valoarea produselor obți
nute dintr-o tonă de țiței se ridică 
de 2—3 ori, prin prelucrarea chimică, 
aceasta poate crește de 15—20 de ori. 
La fel. prin folosirea gazului metan 
ca materie primă pentru fabricarea 
de îngrășăminte chimice, valoarea 
acestuia va crește de circa 10 

ori în raport cu întrebuințarea Iul 
drept combustibil. Cît privește recu
perarea resurselor energetice secun
dare, calculele făcute de specialiști 
arată că pe întreaga economie se 
pierde anual circa 40 la sută din to
talul combustibilului convențional 
sub formă de resurse energetice se
cundare. Prin recuperarea în în
tregime a acestor pierderi s-ar 
putea economisi circa 2,5 milioana 
tone de combustibil convențional.

Deosebit de actuală este și perfec
ționarea procedeelor de exploatare și 
prelucrare a lemnului, mai ales dacă 
ținem seama că în 1969 sarcinile 
sporite ale planului de producție 
pentru Ministerul Economiei Fores
tiere urmează a se realiza cu o can
titate mai mică de lemn decît preve
derile inițiale. Ca urmare. în exploa
tările forestiere e necesar să se in
tensifice preocupările pentru redu
cerea pierderilor la recoltarea si 
mișcarea lemnului, iar în industria de 
prelucrare a lemnului se impune 
micșorarea ponderii deșeurilor, care, 
pe ansamblul întreprinderilor de pre
lucrare a lemnului, reprezintă peste 
20 Ia sută din cota anuală de tăiere 
a pădurilor.

Importante rezerve de economisire 
a lemnului sînt la producția de am
balaje. care pentru nevoile interne 
consumă anual circa 1,2 milioane 
mc, ceea ce echivalează cu consu
mul de material lemnos necesar pro
ducției actuale de mobilă și repre
zintă 28 la sută din volumul produc
ției globale al industriei de exploa
tare și prelucrare a lemnului. Se 
impun, deci, măsuri pentru orientarea 
producției de ambalaje spre tipurile 
și soluțiile cele mai raționale din 
punct de vedere al consumului de 
masă lemnoasă, ținînd seama că — 
după calculele efectuate — s-ar pu
tea economisi anual peste 310 000 m c 
lemn. »

Acțiunea de gospodărire mal eco
nomică a materiei prime, de reduce
re a consumurilor specifice, presu
pune și Îmbunătățirea calității produ
selor, înlăturarea rebuturilor. Că e- 
xistă posibilități largi în acest dome
niu o demonstrează situația Fa
bricii de cabluri și materiale elec- 
troizolante-București, unde, prin res
pectarea tehnologiei de fabricație. în
tărirea disciplinei în toate verigile 
producției, rebutul a înregistrat în 
secția baterii o scădere accentuată, 
în alte întreprinderi. însă, procen
tul de rebuturi s-a menținut ridicat. 
De pildă, la Uzina de piese auto-Co- 
libași economiile de 3 200 000 lei rea
lizate la materiile prime în trimestrul 
11/1968 au fost „înghițite" de pierde
rile provocate de rebuturi, dintre 
care, cele mai multe în turnătorii.

Micșorarea consumurilor specifice 
de materiale — și în special metal, 
lemn, fibre textile, piei — poate fi 
facilitată și prin folosirea înlocui
torilor și, în primul rind, a maselor 
plastice. Dintr-un calcul făcut rezul
tă că pe baza confecționării din mase 
plastice a 12 repere la tractorul 
U-650 greutatea lui a scăzut cu 8.9 kg. 
Cu toate acestea, există încă largi 
posibilități de utilizare a maselor 
plastice, mai ales dacă le comparăm 
cu cele similare realizate în alte țări. 
Prin intermediul maselor plastice, fo
losirii altor înlocuitori pot fi reali
zate importante economii și la masa 
lemnoasă, mai ales la fabricarea am
balajelor. După calculele făcute da 
specialiști rezultă că în ipoteza fa
bricării a 100 000 tone de carton on
dulat pe an pentru ambalaje s-ar 
putea obține următoarele economii: 
265 milioane de lei costuri de amba
laj și crearea, în acest mod, a unei 
capacități de transport disponibile de 
71 000 de tone ; 340 000 mc de lemn, 
ceea ce echivalează cu consumul a- 
nual al unui mare combinat de ce
luloză și hîrtie din tara noastră.

Pentru punerea în valoare a tutu
ror resurselor amintite se cere un 
efort colectiv susținut din par
tea a numeroși factori din minis
tere. întreprinderi, unităti de cerce
tare și proiectare, de la activitatea 
de concepție-cercetare. proiectare 
pînă la organizarea și evidenta la 
locul de muncă din fabricație, de la 
aprovizionarea cu materiale cores
punzătoare pînă la controlul pro
dusului finit.
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EȘALONAREA PREDĂRII 
CUNOȘTINȚELOR CORESPUNDE 
NOII STRUCTURI A ȘCOLII?

După cum se știe, stabilind căile de 
perfecționare a invățămîntului general 
obligatoriu și a celui liceal, directivele 
conducerii de partid și de stat, noua 
legislate școlară subliniază cit se 
poate de limpede că această 
perfecționare trebuie concepută por
nind de la conținutul și trăsăturile ca
racteristice ale culturii generale con
temporane, de la cerințele societății 
noastre socialiste, privită în continuă 
și amplă dezvoltare materială și spi
rituală. în mod concret, înfăptuirea în 
practică a acestei perfecționări pre
supune deopotrivă o eșalonare judici
oasă, științifică, realistă a discipline
lor care se predau pe toate treptele 
de școlarizare, cît și o apreciere chib
zuită a cunoștințelor ce urmează a fi 
incluse în fiecare clasă.

Este desigur îmbucurător că 
această problemă importantă, care este 
eșalonarea judicioasă a cunoștințelor 
în noua structură a școlii românești, 
preocupă în mod deosebit pe membrii 
corpului didactic, forurile centrale și 
locale de învățămînt, pedagogi și spe
cialiști din diferite ramuri ale științei. 
Indiferent pe ce temă ai sta de vorbă 
cu oameni ai școlii, discuția se orien
tează inevitabil și spre acest aspect, 
spre contribuția concretă pe care pla
nurile, programele, manualele o aduc 
— sau vor trebui să o aducă — la pre
gătirea generală și la educarea elevi
lor.

— La oricare din ciclurile de șco
larizare ne-am gîndi — ne spunea 
prof. Ion Dragotoiu, directorul Liceu
lui nr. 40 din București — este bine 
să nu pierdem din vedere esențialul — 
și anume că reflectarea în procesul de 
învățămînt a caracteristicilor dezvol
tării științei contemporane nu ține de 
„modă", de o orientare ocazională, ci 
reprezintă o condiție esențială pentru 
asigurarea eficienței sociale a învăță- 
mîntului nostru, pentru a da societății 
socialiste oameni capabili, bine pregă
tiți pentru viață, cu o profundă edu
cație comunistă și patriotică, de care 
are nevoie în mersul său înainte.

—- La care anume caracteristici vă 
referiți ?

— Am în vedere — continuă inter
locutorul nostru — sporirea rapidă a 
cuantumului cunoștințelor, rezultat al 
cuceririlor științei și tehnicii, restruc
turarea esențială a sistemelor de idei 
în diferite domenii ale acestora și creș
terea rolului științei în ansamblul vie
ții sociale, accentuarea ponderii unor 
discipline fundamentale ca matemati
ca, fizica, chimia, care oferă mijloace 
de investigație pentru numeroase alte 
domenii. Și vom realiza integrarea or
ganică a acestor caracteristici în pro
gramul de pregătire școlară nu atît 
prin adăugarea, prin lipirea la o disci
plină sau alta a unui capitol sau a 
unor lecții cu conținut modem și de 
actualitate — desigur, nici ele nu lip
site de importanță și utilitate pentru 
elevi — cît mai ales printr-o reflectare 
organică, de concepție, pe clase, grupe 
de clase și pe întregul învățămînt ge
neral și liceal, a elementelor, a notelor 
calitative noi pe care le include știința 
contemporană, dezvoltarea societății 
modeme.

— Puteți concretiza prin cîteva 
exemple ?

—- La matematică bunăoară, studie

rea de către elevi a unor noțiuni mo
deme în clasele mari ale liceului, nu 
se poate face firesc, logic, fără eforturi 
în plus, fără stăpînirea unor noțiuni și 
tehnici de calcul de bază, însușite în 
anii anteriori. Tot astfel la 
științele naturii, respectiv la 
biologie, cît și la alte discipline, cu 
greu vor putea fi urmărite și înțelese 
lecțiile de sinteză, din clasele mari 
ale liceului, dacă de-a lungul anilor 
anteriori de studiu elevii nu vor fi 
deprinși să gîndească, nu vor fi ajutați 
să-și dezvolte un sistem propriu de 
judecată, de analiză creatoare a datelor 
cu care se vehiculează în lecții.

Nu trebuie neglijat faptul că, indi
ferent dacă e vorba de cunoștințe „cla
sice" sau „modeme" este obligatorie 
respectarea unor principii de bază ale 
învățăturii: predarea de la simplu la 
complex, fixarea cunoștințelor teoretice 
generale prin exemple concrete și prin 
aplicații practice, conexiunea firească a 
cunoștințelor prezentate la diferite dis
cipline de studiu, a noțiunilor teoretice 
cu aspectele realității etc. Or, sub a- 
ceste aspecte, activitatea școlară este 
departe de a-și fi epuizat toate resur
sele, neîmplinirile provenind atît 
de la conținutul insuficient adec
vat al programelor și manuale
lor, cît și din sistemul de predare
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PEDAGOGICĂ

a diferitelor discipline școlare, din in
suficienta contribuție creatoare a tu
turor membrilor corpului profesoral.

în aceeași ordine de idei, consem
năm și alte păreri ale unor cadre 
didactice care vizează controversata 
problemă a predării ciclice sau liniare, 
respectiv problema adoptării uneia sau 
alteia din cele două sisteme.

„Ca și alți profesori de biologie — 
opinează prof. Victorița Cernea, de la 
Liceul nr. 30 din Capitală — consider 
că la această disciplină este adecvată 
predarea ciclică, deoarece diferitele 
ramuri componente ale obiectului de 
studiu nu pot fi însușite în clasele școlii 
generale din toate punctele de vedere 
(descriptiv, fiziologic, ecologic etc.), 
multe din procesele vitale fiind difi
cil de înțeles la această vîrstă.- De ase
menea, cred că predarea în ordinea 
succesiunii se poate rezolva printr-o 
mai bună întocmire a manualelor. 
Este greu să formezi elevilor clasei a 
Vl-a, de exemplu, o concepție evolu
ționistă asupra animalelor, din moment 
ce manualul de zoologie începe 
cu animalele vertebrate și sfîr- 
șește cu animalele monocelulare, pre
darea făcîndu-se deci de la complex 
la simplu și nu invers, cum ar fi lo
gic și științific. în predare ne lovim 
și de un alt inconvenient: insuficienta 
concordanță între predarea principiilor 
și proceselor biologice și noțiunile ne
cesare explicării acestora furnizate de 
alte discipline. De exemplu, în trimes
trul I se predau la clasa a IX-a proce
sele fizico-chimice din celulă, care 
presupun cunoștințe de chimie orga
nică pe care elevii le capătă abia în

Programul I,
11,00 — Limba germană. Lecția 38 

(reluare). 11,30 — TV. pentru spe
cialiștii din agricultură. Legumi
cultura — Elemente noi tn cultura ( 
forțată a tomatelor și castrave
ților (reluare). 12,00 — TV. pentru 
specialiști. Medicina — Fiziologia 

șl flzlopatologla renală (reluare). 12,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 
17,30 — Telex TV. 17,35 — Consultații la chimie — clasa a XlI-a. Tema : A- 
minoaclzi și proteine. Prezintă prof. Marieta Sava. 18,05 — Limba rusă — lecția 
39. 18,30 —. Studioul pionierilor. Start In anul turistic al pionierilor. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic. 19,40 — Medicul vă 
sfătuiește. Aprinde o țigară... (combaterea tutunului). Participă : dr. 
Leonid Petrescu. 20,00 — Roman foileton : „Forsyte Saga" (XI). 21,00 — 
Album folcloric. 21,30 — Lira — emisiune de versuri. „Debuturi TV“ — 
Mlhal Duțescu șl Ovldiu Hotinceanu. Prefață de Gheorghe Achițel 
21,45 — Prim plan : Victor Eftlmlu. 22,05 — Varietăți pe peliculă. 22,30 — 
Arta plastică : Prin expoziții. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 23,00 — 
închiderea emisiunii programului I.

t

Programul H
»

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. în program : „Flnttnlle Romei" de Ottorino Respighi șl Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1 
de Prokofiev. Interpretează orchestra simfonică. a Radiotelevizluriil. Di
rijor : Pletro Argento — Italia. Solistă : Cornelia Bronzetti. 20,50 — Desene 
animate : Aventurile Iul Filopat și Patafil. 21,00 — O samă de cuvinte. 
Proză satirică : I. A. Bassarabescu șl Gh. Brăiescu. 21,30 — Filmul ar
tistic : „Cine a vrut s-o ucidă pe Jessie 7“ — producție a studiourilor 
cehoslovace. 22,55 — închiderea emisiunii programului II.

/

clasa a Xl-a. La fel la studiul orga
nelor de simț (ochiul), au nevoie de 
cunoștințe de fizică (optică) pe care 
le capătă mai tîrziu".

„Predarea chimiei în școala de cul
tură generală — ne scrie prof. O. Ro- 
șeanu, de la liceul bucureștean „Spiru 
Haret" — mă refer la clasele VII—X 
și VII—XII, trebuie să se integreze 
mai direct în dezideratul acestui tip 
de școală — și anume să contribuie la 
formarea și lărgirea orizontului de 
cultură generală a tinerelor generații, 
să le înarmeze cu o concepție științi
fică despre lume, deci să asigure cu
noașterea legilor care călăuzesc feno
menele chimice, fizico-chimice, bio
chimice din natură, să le dezvolte 
gîndirea logică. După părerea mea, 
predarea cunoștințelor de chimie cere 
o evoluție liniară, care să conveargă 
spre o adîncire treptată a fenomenu
lui chimic conform eșalonării clasice 
verificate în practică : în prima etapă 
elementele de chimie neorganică, cu 
toate implicațiile care se impun pentru 
înțelegerea esenței fenomenelor stu
diate, iar în a doua etapă elemente de 
chimie organică. în eșalonarea mate
riei, consider că ponderea principală 
n-ar trebui s-o ocupe chimia descrip
tivă, ci studierea unor elemente să fie 
verificată sub aspectul aplicațiilor di
feritelor reacții chimice specifice, care 
în general să se desprindă din poziția 
elementului în sistemul periodic sau 
din structura substanței. în chimia or
ganică, ținînd seama de unele expe
riențe mai puțin reușite, ar fi necesar 
să‘~se aleagă spre studiere substanțe 
tipice și cît mai importante din clasa 
respectivă; la acest capitol al chimiei 
se pot introduce, cred, lecții de sinteză, 
care să trateze căile de obținere prac
tică sau prezumtivă a unor substanțe 
organice mai complicate pornind de la 
diferite materii prime, urmărindu-se pe 
cît posibil procesele tehnologice care 
au loc la nivel uzinal (mase plastice 
și coloranți din gaz metan, cauciuc din 
componente ale petrolului etc.) care 
să poarte pe elev prin majoritatea 
capitolelor studiate anterior".

Tot astfel, afirmînd părerea că ma
tematica se pretează la o predare li
niară, sistem care ar contribui la „eco
nomisirea" timpului, la găsirea răga
zului necesar pentru studierea mai a- 
profundată a capitolelor nou intro
duse, sau a celor care nu sînt cu to
tul, noi dar sînt abordate dintr-un nou 
punct de vedere, prof. Cristina Bu- 
zea, de la liceul „Dimitrie Cantemir" 
din Capitală, concluzionează, pe bună 
dreptate : „Predarea trebuie să se facă 
ciclic sau îiniar după cum logica ști
ințifică a obiectului o cere.. Indiferent 
însă prin ce sistem se face, ea trebuie 
să fie subordonată țelului principal al 
procesului instructiv-educativ : pregă
tirea științifică și formarea intelec
tuală a tineretului școlar, educarea sa 
în spiritul ideilor înaintate ale mar- 
xism-leninismului, al înaltelor principii 
etice ale societății socialiste. Să nu ui
tăm nici o clipă că școala, slujitorii ei, 
sînt chemați să pregătească acești ti
neri pentru viață, pentru integrarea 
activă în efortul constructiv al între
gului popor, al întregii țări. în conse
cință, toate disciplinele care sînt in
cluse în planurile de învățămînt, toate 
noțiunile din programe și manuale tre
buie să urmărească această înaltă efi
ciență socială, să se transforme în ori
zont cultural larg, în conștiință cetă
țenească, în convingeri și comportări 
morale înaintate".

Recent, Ministerul învățămîntului a 
elaborat și supus spre dezbatere consi
liilor pedagogice ale tuturor școlilor de 
cultură generală, opiniei publice șco
lare, planul de învățămînt al școlii 
generale de 10 ani. Este un fapt nota
bil, observațiile și propunerile cadre
lor didactice fiind în măsură să con
tribuie la definitivarea cît mai judi
cioasă a acestui proiect. Reliefarea și 
cu acest prilej a principiilor funda
mentale de orientare ale învățămîntu- 
lul nostru, a căilor adecvate pentru 
perfecționarea și modernizarea conți
nutului procesului instructiv-educativ, 
a eșalonării judicioase a cunoștințelor 
în această nouă structură — vor asi
gura determinarea celor mai bune mo
dalități de realizare a învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani, una dintre im
portantele măsuri preconizate de Di
rectivele C.C. al P.C.R. și de noua 
lege a învățămîntului pentru ridicarea 
calității întregii activități a școlii din 
țara noastră.

Florica DINULESCU

(Urmare din pag. I)
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cinema
Î, Feldmareșala : PATRIA — 9 ; 

1,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Un delict aproape perfect: 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR -
8,45—15,30 în continuare ; 18 ;
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Expresul colonelului von Ryan : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA
PALATULUI — 17 (seria de bi
lete — 2683) ; 20,15 (seria de bilete 
- 2684).
• Zilele filmului cubanez : Tran
zit i REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14 ; 
16,45 ; 19 î 21.
O împușcături sub splnzurătoare : 
CAPITOL — 9—16 în continuare : 
18,30 ; 21.
• Profesioniștii : VICTORIA — 
8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15, FLAMURA 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30. « Giselle : VICTORIA - 18,45 ;
20,45.
• Noaptea: CENTRAL — 16 ;
18,30 ; 21.
A Aventura 1 CENTRAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30.
• Planeta maimuțelor : LUMINA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.• Aventurile lui 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.o Simfonia pădurii ; Am acum 8 
ani ; Atracție ; Pipa păcii : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
O Becket : EXCELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, MELODIA — 8,45 ;
11.30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
O Astă seară mă distrez : GRIVITA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
O Visul unei nopți de iarnă ; Lan
terna cu amintiri : CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 ; 12,30 ; 16.
O Viva Marla : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ;
20.
• Made in Italy : DACIA —
8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ;
20,45.
n Winnetou (seria a IlI-a) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
a Barbă roșie : BUZESTI — 20.
n întoarcerea vrăjitorului : UNI
REA — 15,30 ; 20,30.
O Recompensa : UNIREA — 18.
©Judoka, agent secret : LIRA —

15.30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 18 ;
20.30, VITAN — 15,30 ; 18.0 Colina : VITAN — 20,15.
o> Tar și general : POPULAR —
15.30.
<o Ziua In care vin peștii t DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 : 20.
© Vera Cruz : GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.n Hombre : COTROCENI — 15 ; 
17,15.n Cenușa: COTROCENI — 19,30. 

Urletul lupilor : FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.

teatre
• Opera Română : Giselle — 19,30. 
a Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma O- 
tillei — 19,30 ; (sala Studio) : O- rașul nostru — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Nlcntc — 
20.O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) . D-ale carnavalului 
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
© Teatrul Mic : îngrijitorul — 20. 
0 Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de la Maxim — 20.
0 studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : R.U.R. — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17 : 
„9 1/2“ (spectacol nocturn pentru a- 
dulți) — 21,30 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Recital
Doina Badea — 19,30 ; (sala ■ din 
Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți 
pe portativ — 19,30.
0 Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19,30.

dar din care nu mai rămă
sese decît stînca rînjită. 
Multi ani — ca într-o 
pedeapsă — somovenii au 
scormonit 
ca niște 
dealurilor ___
dăcinile. cioatele putrede 
ale acelor păduri distruse 
și și-au cîștigat pîinea din 
vînzarea acelor rădăcini. 
Era ca și cum natura îi 
punea la cazne grele, aș- 
ternîndu-le înainte un 
drum lung de trudă : altă 
cale să nu existe pentru 
voi, decît dacă prin munca 
și vrednicia voastră veți 
reuși să aduceți la loc po
doaba și frumusețea aces
tor dealuri. Să ajungeți să 
trăiți într-o grădină făcută 
de voi 1 Și somovenii pă
reau că își înțeleg soarta : 
arau coastele dealurilor; 
se tîrâu în genunchi pe po- 
vîrnișuri și smulgeau or
zul : tăiau stuf în bălti, 
scoteau rădăcini pe dea
luri, Somova se înconju
rase cu mori de vînt, ca 
niște uriași cu brațele ri
dicate implorînd cerul. 
Morile de vînt ale Somo
vei 1 Somova întreagă a 
fost un uriaș Don Quijote 
bătîndu-se cu dragile lui 
mori de vînt...

Somova trăia ca într-un 
vis, niciodată cuprins în
treg : uriașele incendii ale 
deltei, luminile orașelor, în 
depărtare, acele fragmente 
de șosea fulgerînd pe dea
supra dealurilor, 
șiruri de copaci, farurile 
mașinilor lunecînd ca niște 
comete peste sat; vapoa
rele dincolo de păduri, pe 
Dunăre, cu chemările lor 
prelungi, repetate; par
fumul teilor și al podgorii
lor de la Niculițel; 
delele groase, grele 
ploilor plimbîndu-se 
pe departe, ocolind 
mova; foșnetul, vuietul 
bălților, triunghiurile co
corilor și ale gîștelor săl
batice. bubuiturile zăporu- 
rilor pe Dunăre, la sfîrșitul 
iernii...

Mai mult din adieri, din 
chemări, din suferințe, era 
alcătuită Somova. Iar so
movenii — mari visători, — 
copii ai unei naturi 
fascinante. Copii ai 
— jucîndu-se cu 
teribila natură ; și 
jucîndu-se cu ei, ____
du-le mai mult priveliști 
și miraje, culori, decît 
pîine, decît fructul mult 
trudit Somova a fost ce
tatea morilor de vînt — 
asta a fost semeția ei — 
din orice parte ai fi privit, 
te luau în brațe uriașele 
aripi ale morilor de vînt. 
Don Quijote ar fi fost fe
ricit la Somova — și poate 
că de la Somova ar fi 
pornit și aici și-ar fi purtat 
el marile 
dealuri la 
Quijote a 
ani, zarea 
pelor și a 
uriașe cu care să tragă șu
voaiele de apă și să le re
verse peste coastele dogo
ritoare ale dealurilor. Aici 
Don Quijote a stat rezemat 
în sapă sute de ani în mij
locul micilor lanuri de 
porumb și a urmărit cu 
gura arsă de sete uriașele 
perdele ale ' " 
sîndu-se de 
peste satele 
țînd peste 
vîrtejuri de praf, trăznete 
uscate, chinuitoarea mi
reasmă a ploii.

Pe dealurile acestea Don 
Quijote a sfărîmat piatra 
cu ciocanul. în amiaza 
uriașă, încremenită, se 
auzea ca pe un alt tărîm 
ciocanul lui bătînd ca în- 
tr-o poartă. Mica lui 
carieră în care cioplea din 
tată în fiu se afla sus, pe 
unul din cele mai arzătoare 
dealuri. în jurul unei gră
mezi de bolovani, nevasta, 
fetele și băiatul lui Don 
Quijote mărunțeau bolova
nii cu lovituri grabnice de 
ciocane. Micul grup se 
pierdea pe fundul carierei 
plină cu amiază. La șase 
zile, pietrarul Caulea izbu
tea să dea cîteva găuri: 
Ie îndesa cu dinamită și — 
triumfător, albit de pulberi, 
saluta Somova cu cîteva 
bubuituri. Don Quijote a 
fost primul miner la So
mova. Don Quijote intra 
iarna în desișul bălților 
înghețate; trăgea năvoa
dele pe sub gheată. își în
cerca norocul la blișcă. 
dădea foc întinderilor de 
stuf și — la lumina uriașă 
a vîlvătăilor care luminau 
toate dealurile — Don 
Quijote se simțea și el 
uriaș și fascinat de cerul 
înroșit: își desgheța codrul 
de mămăligă și opincile la 
pojarul uriaș al bălților și 
se întorcea acasă cu un 
maldăr de stuf în spinare. 
Pe dealurile acestea Don 
Quijote a încercat teme
rare lupte cu secetele, um- 
plînd sacaua cu apă din 
baltă și urcînd-o pe dea
luri, udînd butucii de vie, 
cireșii. în peisajul uman

■ al Dobrogei de nord — 
; Somova a 
. ca un mare
• meterezele 
’ străvechilor 
. nici: Don Quijote a sufe-
■ rit aici de lipsuri, de zădăr- 

nicie și de neîncredere.
. De-a lungul unui șir în

treg de vieți a înțeles că 
natura aspră îi face o mare 

. nedreptate, la care orîn-
• duirea strîmbă a acelor 

timpuri de restriște adaugă
. fără milă alte nedreptăți.

Dar timpul Somovei, sin- 
’ cronizat cu marele timp al
. înnoirilor socialiste, arcuit
• peste pămînturile din Car-
’ păți și de Ia Dunăre — a
. venit. Cam în vremea cînd
" morile de vînt dispăreau

una după alta, au apărut 
. pe dealurile Somovei son-
> dele înalte ale geologilor,
’ scăldate în lumini; pros-
> pectînd adîncul dealurilor

.printre

per- 
ale 

vara 
So-

aprige, 
naturii 
uriașa, 
natura 
oferin-

lui bătălii. Pe 
Somova, Don 

privit, sute de 
nesfîrșită a a- 

visat mașini

ploilor revăr- 
jur-împrejur, 

vecine, trimi- 
Somova doar

trăit odinioară 
Don Quijote pe 
ruinate ale 
munți Herci-

și timpul. Și tot în acea 
vreme, cînd pe dealuri se 
aprindeau torțele înalte ale 
industriei, somovenii țineau 
— la lumina acestor noi tor
țe ale industriei socialiste — 
acel uriaș colpcviu al coo
perativizării pămînturilor, 
al unirii lor într-o singură 
familie de agricultori mo
derni. Somovenii semănau 
pe atunci cu acei copii la 
care înclinațiile, aptitudi
nile și talentele se arată 
mai cu întîrziere. Ei tră
iseră ca niște oameni uni
versali — adică făceau de 
toate, nu fugeau de greu — 
ba chiar trudeau din greu, 
dar fără să arate parcă un 
talent, o vocație, o pasiune 
deosebită. Nu erau, de 
exemplu, ca Niculițelul 
unde din moși-strămoși — 
de la daci și romani ! — 
oamenii arătau pasiune și 
pricepere pentru podgorii 
și pomi și unde, de 
îndată ce au încheiat coo
perativizarea, au pornit cu 
forțe unite, uriașe, să um
ple pămîntul cu viță no
bilă crescută de ei. Somo
venii nu erau nici ca pes
carii aceia vestiți, de la 
Jurilovca, aflați acolo sus, 
deasupra Razelmului, în 
acel sat foarte bine gos
podărit și foarte frumos — 
pescari din neam în neam 
și veniți parcă anume pe 
lume să se lupte cu Razel- 
mul și cu marea și să le 
smulgă bogățiile de șalău 
și crap, chefal și scrumbii.

Pe o rază de numai zece 
kilometri, împrejur, sînt 
sate mult mai bogate și 
mai frumoase decît So
mova. Sate împodobite cu 
păduri, cu pămînturi în
tinse și văi mănoase; cu

să gospodărească laolaltă, 
somovenii au trecut dintr-o 
acțiune în alta. împărțin- 
du-se pe mai multe fron
turi. Pămînturile lor erau 
pline de porumbiști. ră
zoare de mărăcini, peri pă
dureți : totul a fost defrișat, 
pămînturile au căpătat 
treptat o față nouă, de ne
recunoscut. Satul era 
conjurat cu un brîu de 
îmbătrînite și pilcuri 
pomi ciungari. obosiți; 
tr-o acțiune energică 
toată acea zonă a fost re
dată agriculturii. O foarte 
frumoasă vie plantată și 
lucrată cu multă pricepere 
a răsărit în altă parte, aco
perind o coastă prielnică. 
Specialist în îmbunătățiri 
funciare, inginerul Iosif 
Florescu a inițiat și a pro
pus oamenilor terasarea 
cîtorva dealuri cu totul ne
productive. Ajutați de me
canizatori. de utilaje pu
ternice. somovenii s-au do
vedit iscusiți constructori 
de terase, i-a pasionat 
munca asta și au umplut cî
teva dealuri cu podgorii și 
livezi. Și iarăși, încercați 
de secetă — uniți și soli
dari cu opera lor — au 
cărat o vară întreagă apă 
cu butoaiele și au udat 
viile, pomii.

Pasiunea somovenilor 
pentru podgorii, pentru te- 
rasările în care au dovedit 
multă pricepere și sîrgu- 
ință, duce cu gîndul la 
acea condiție grea din tre
cutul lor : altă cale să nu 
existe pentru voi, dacă prin 
vrednicia voastră veți reuși 
să transformați aceste locu
ri, să aduceți bogăția și 
frumusețea pe aceste dea
luri. Să ajungeți să trăițț,

mînă — și au pus mîna pe 
carte — și au grijă acum 
de mieii lor ca de ochii 
din cap. Stimulate de mer
sul general al satului toate 
celelalte ocupații, îndeletni
ciri înfloresc : zeci de oa
meni — aproape nu-i vezi 
toată iarna prin sat — um
blă prin bălți, taie zeci de 
mii de maldări de stuf, cîți
va zeci de pescari neoste
niți, pricepuți, vîntură ape
le cu năvoadele iarna, pe 
sub gheață, înfruntînd vis
cole, cutreierînd bălțile 
pînă la Saonu și Crapina ; 
din primăvară pînă în 
toamnă se răspîndesc, cu 
sute de unelte ușoare, prin 
toate desișurile din bălți, 
pînă la Dunăre. Oameni ai 
apelor — sînt mai mult 
musafiri prin sat...

Dar acel Don Quijote — 
cel mai năzdrăvan — mi
nerul solitar, bătînd zeci 
de ani ca o ciocănitoare în 
stînca muntelui ? Moș Ca
ulea ? De sute de ani So
mova și dealul acesta, Cor- 
telu, stau față în față și se 
privesc (Somova și-a păs
cut oile pe acest deal și 
și-a împodobit băieții și caii 
cu bujorii crescuți pe a- 
cest deal) — fără să-i fi 
trecut cuiva prin gînd că 
năzdrăvanul miner va 
triumfa o dată, iar satul și 
dealul acesta vor trăi odată 
atît de îmbrățișați. Pe dea
lul acesta, deasupra căruia 
luminau sondele geologi
lor, pe timpul cînd Somova 
își pregătea cooperativiza
rea — s-a dezvoltat între
prinderea minieră Somova 
și a fost construită o fa
brică de prelucrare a mi
nereului de barită. Somova 

. a intrat astfel în circuitul
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grădini bogate și podgorii 
înviorate de ploi și de 
răcoarea izvoarelor șl a 
derelelor șușotind printre 
răchite. Dar în
— la Cataloi, 
ței, Telița, 
Ciucurova, la
— natura a fost prielnică 
și îmbietoare aptitudinilor 
și vredniciei oamenilor. 
Natura blîndă a luat ușor 
chipul și înfățișarea sufle
tului oamenilor, a fost 
darnică cu munca oameni
lor — și, numai la cîțiva 
ani după cooperativizare, 
satele acestea au înflorit 
văzînd cu ochii.

La Somova natura s-a 
împotrivit mult strădaniilor 
oamenilor. Acel destin ve
chi în care trăise satul — 
și pe care am încercat să-1 
schițez — adîncise în su
fletul oamenilor sentimen
tul unei mari nedreptăți pe 
care natura o săvîrșea cu 
ei — și nu toți somovenii 
s-au resemnat să accepte a- 
cest destin, această nedrep
tate a naturii. Unii dintre ei
— o dată ce epoca noastră 
le-a deschis larg porțile ca
lificării — și-au croit, cu 
priceperea . și tenacitatea 
lor caracteristică, o exis
tență nouă: scafandri în 
portul Constanța, marinari, 
mecanici, șoferi, muncitori 
calificați, vrednici, pe la 
Tulcea, la Galați, Brăila, 
Constanța, București, pe 
atîtea mari șantiere ale 
industrializării.

Dacă pe dealurile Somo
vei nu prea crescuse griul și 
porumbul, în schimb con
știința oamenilor crescuse 
puternică, solidă și avea 
doar nevoie de un fir roșu 
prin ea, să-i dea claritate. 
Chiar dacă nu destul de 
limpede — mai mult decît 
alte sate, Somova, care in
tra în socialism cu dealu
rile ei, cu vitregia ei. a 
simțit ce-i aduce socialis
mul. a știut ce să aștepte 
și să spere de la socialism 
și cu ce să se angajeze în 
opera de construcție socia
listă. Cuvîntul partidului, 
exemplul celor mai buni și 
mai energici somoveni — 
comuniștii — au rodit. Pe 
dealurile Somovei au înce
put să se desfășoare largi 
acțiuni colective de o mare 
frumusețe : femei, bărbați 
și copii cărau apa cu bu
toaiele sus pe dealuri și u- 
dau lanurile de porumb, 
luptîndu-se cu seceta. An 
după an, învătînd să lupte.

aceste sate 
la Frecă- 

Poșta, la 
Niculițel

într-o grădină creată de 
voi. prin munca voastră ! 
Acest lucru îl înfăptuiește 
Somova în prezent. Iar so
cialismul îi pune la dispo
ziție mijloacele tehnice mo
derne. Dealurile multe și 
mari și pustii — la Par
ches și la Somova și la Mi
neri — își așteaptă cons
tructorii să urce cu plugu
rile uriașe, cu uneltele lor 
— să le înnobileze. Aceasta 
este opera cea mare 
înaintea Somovei — și este 
greu de imaginat frumuse
țea dealurilor Somovei, la 
încheierea acestei vaste ac
țiuni de transformare a 
naturii. După cum este 
greu de spus în cuvinte ce 
înseamnă și cît înseamnă 
forța socialistă pusă în 
transformarea acestei na
turi de la Somova. A- 
proape nu mai este vorba 
de simpla transformare a 
naturii, ci de schimbarea 
destinului unei colectivi
tăți umane, de eliberarea 
unei colectivități de sub 
tirania naturii oarbe. Aju- 
tîndu-i pe oameni să în
vingă natura, să și-o adap
teze — socialismul îl in
vestește pe oameni cu o 
mare libertate și săvîr- 
șește un mare act de drep
tate acolo unde natura a 
fost îndelung nedreaptă.

Niculițelul a început să 
facă irigații pe suprafețe 
din ce în ce mai mari; 
alte sate din jurul Tulcei 
și de-a lungul Dunării în
cep sisteme de irigații — 
iar pentru un număr în
semnat de sate din zona a- 
luvionară a Razelmului 
(Valea Nucarilor, Sarichioi. 
Beștepe. Sarinasuf...) sînt 
puse la punct studiile unui 
amplu sistem de irigații. 
Pentru a urca 
cetatea ei de 
peste dealuri 
trebuie să mai 
Iuții noi. forțe noi ale teh
nicii. Dar și pe pămîntu
rile Somovei urcă îngrășă- 
mintele naturale și chi
mice ; urcă energic agro
tehnica. mecanizarea. Toți 
mecanizatorii Somovei sînt 
dintre feciorii ei — și sînt 
printre cei mai buni și con
știincioși mecanizatori din 
împrejurimi. Iar în condi
țiile anului 1968 — Somova 
a obținut recolte de grîu și 
de porumb dintre cele mai 
bune din județul Tulcea. 
Deși și-a luat startul 
mai tîrziu, Somova ajunge 
din urmă cele mai puter
nice cooperative, pînă se 
va situa printre fruntașe. 
Ciobanii și-au pus ceas la

apa sus, în 
dealuri șl 

— Somova 
aștepte so-

industrial al tării. între- 
' prinderea a pornit cu cîți- 

va mineri din Transilvania 
și cu o mînă de țărani din 
Somova. Apoi. îndată după 
deschiderea zăcămintelor, 
somovenii au pornit să urce 
pe acest deal salvator, do
vedind o mare putere de a- 
daptare și aptitudini pen
tru minerit, fericiți și mîn- 
dri că au ajuns să-și în
cerce talentul și inteligența. 
Peste trei sute de somo- 
veni muncesc astăzi în a- 
ceastă întreprindere, cali
ficați aici —mineri, artifi
cieri, mecanici, sudori, lă
cătuși, maiștri mineri, pre
paratori chimiști, electri
cieni. în fabrică lucrează 
tot somoveni calificați. Ion 
Graur, Iordan Mocanu, Ni- 
colae Milian, Vasile Casia- 
nu, Constantin Miticencu, 
Condrat Fiscencu — sînt cî
teva nume consacrate de 
mineri, artificieri, maiștri 
mineri din Somova. în zece 
ani de existentă mina a dat 
țării un milion si ju
mătate tone de barită pen
tru industrie — iar acum 
a trecut într-o fază supe
rioară de mecanizare și or
ganizare. Fabrica de pre
parare fusese proiectată 
pentru 45 mii tone anual : 
prin îmbunătățiri aduse 
procesului tehnologic, prin 
modificări în fluxul tehno
logic ea a ajuns la 56 mii 
tone anual.

Rețeaua de înaltă tensi
une, adusă pînă la mină, 
a fost trimisă mai departe, 
în comună. Stația de pom
pare care urcă apa la mină 
trimite apă pentru irigații 
în grădina de legume a co
operativei. Somova face 
irigații cu ajutorul minei 
și a scos recolte excelente ; 
gardurile de piatră, zidu
rile de piatră ale caselor 
sînt făcute din calcarul 
cărat din haldele de steril 
ale minei. Mina a crescut 
din trunchiul satujui; dar 
așa cum arată Somova 
astăzi — este în mare parte 
un fruct și un dar al aces
tei mine. S-a înnoit, a 
crescut — cu oameni, cu 
case, cu cîmpuri cu tot — 
prin această mină și din 
această comoară de mine
reuri din dealurile ei. Mina 
a trezit sufletul Somovei, 
talentele ei, vrednicia. Ca 
să ajungă să facă astăzi și 
o agricultură modernă — 
Somova a trecut mai întîi 
prin această școală munci
torească. Partea industrială 
a Somovei ajută cu devo
tament cooperativa agri
colă, țăranul Somovei. So-

movenii se bucură, se mîn- 
dresc deopotrivă cînd vor
besc de întreprinderea lor 
minieră și de realizările 
lor în agricultură. în multe 
case, în multe familii gă
sești un miner, un agricul-. 
tor, lin mecanic, un șofer, 
un pescar, un elev, un cio- 
ban care să te pună la 
curent, să-ți prezinte la zi 
problemele minei, ale tur
melor, ale podgoriilor, ale 
școlii, ale bălților, ale agri
culturii.

De la zbuciumul începu
turilor — la împlinire, la 
echilibru ; de la izolare și 
neîncredere s-a ajuns la 
acțiuni bărbătești, la efor
turi unite, la spirit colec
tivist și responsabilitate ce
tățenească. Acestea, poate, 
sînt cîștigurile cele mai 
mari ale somovenilor. Ei se 
pot lăuda cu frumoase re
alizări economice : produc
ția la hectar și din pod
gorii, producția de miei și 
producția de pește; ei se 
pot lăuda cu producția de 
barită din mina lor și cu 
casele lor noi, frumoase și 
foarte îngrijite, foarte cu
rate,. cu grădinile lor mi
nunate, cu mobila, cu tele
vizoarele, cu aparatele de 
radio, cu îmbrăcămintea lor 
orășenească. Oricît aș în
cerca să inventariez bunu
rile materiale, casele con
struite de somoveni, garni
turile de mobilă, aparatele 
de uz casnic și sacii de 
produse — tot nu aș reuși 
să arăt acele importante 
cîștiguri dobîndite de so
moveni în ultimii ani. Și 
apoi, nici somovenii nu sînt 
oameni care să-și măsoare 
fericirea doar cu cantită
țile, cu agoniselile din po
duri și din case.

Averea obștească a co
operativei agricole Somova 
se ridică la aproximativ 
patru milioane, dar Cata- 
loiul are șase milioane, 
Enisala are șapte milioane, 
Topologul — șapte mili
oane și jumătate, „6 Mar
tie" — opt milioane, Valea 
Nucarilor — zece milioane, 
Beștepe — douăsprezece 
milioane, Casimcea și Ni
culițel — cîte șaptesprezece 
milioane. Casimcea a reu
șit să selecționeze cinci mii 
de oi merinos, Dăeni, Rah- 
manu și Sîmbăta Nouă au 
cîte nouă mii de oi, Sari- 
ghiolul-de-deal are zece 
mii de oi. Mai departe : 
Beștepe a produs nouă mii 
de kilograme de struguri 
la hectar, Izvoarele — zece 
mii de kilograme, Zebilul 
și Enisala — cîte zece mii 
cinci sute de kilograme de 
struguri la hectar, Niculi
țelul a produs treisprezece 
mii opt sute de kilograme 
de struguri la hectar... 
Comparațiile pot fi conti
nuate — dar Somova (un 
oarecare sat dobrogean...) 
poate ieși învinsă în aceas
tă competiție. Dar Somova 
a dat — chiar în condițiile 
climatice neprielnice ale a- 
nului trecut — trei mii pa
tru sute de kilograme de 
porumb la hectar. A purtat 
steagul și la recolta de 
grîu. Somova a dat canti
tăți însemnate de pește, 
cantități însemnate de stuf 
— și miei și lînă. Și a re
alizat planul de cincispre
zece mii de tone de mine
reu, în fiecare lună, pe 
arșiță și pe viscole. Și So
mova construiește douăzeci 
de case noi pe an.

Fondul de aur al Somovei 
este fondul moral nou; 
cinstea, hărnicia, pricepe
rea. disciplina, atașamen
tul. solidaritatea necesară 
unei colectivități — și acest 
fond de aur dobîndit îi va 
ajuta Somovei în toate 
competițiile prezente și vii
toare. Cîștigul cel mai mare 
al somovenilor este intra
rea lor în civilizația socia
listă, conștiința lor nouă, 
accesul la valorile științei 
și culturii. Somova are cinci 
sute de elevi în școa
la generală; șaizeci de 
elevi plecați la diferite școli 
medii, zece studenți... Di
rectoarea școlii, profesoara 
Elena Jalbu Caraman. este 
din Somova — fiica dul
gherului Ion Jalbu — unul 
din primii comuniști ai So
movei. Alte tinere pro
fesoare sînt de asemenea 
fiice inteligente ale Somo
vei. în plachetele de ver
suri tipărite la Tulcea sem
nează versuri și proză e- 
levi, copii ai Somovei. 
Școala a fost în vara aceas
ta renovată, modernizată : 
parchet pe jos, măsuțe de 
stejar, ferestre mari, lumi
noase : elevi vioi, inteligen
ta sîrguincioși. îngrijit îm- 
brăcați — 
prosperității, 
satului lor.

Tovarășul __  __ ____
primarul Somovei, îmi des
fășoară planurile de pers
pectivă. cîteva din viitoa
rele bucurii ale Somovei. 
Planul de sistematizare cu
prinde. printre altele, un 
dispensar și o casă de naș
tere. o brutărie, un sediu 
administrativ, un nou ma
gazin universal. Fondurile 
bănești sînt adunate; oa
menii așteaptă bucuroși să 
ajute cu munca lor volun
tară : materialele de cons
trucție au început să se 
îngrămădească pe locurile 
stabilite.

Somova arată frumos, s-a 
îmbrăcat atrăgător cu gră
dini, cu rîndurl tinere de 
vie. cu pomi tineri. Dar. în 
același timp, Somova mai 
are încă dealuri sterpe și 
mai are mult de muncit 
pentru a transforma pe de
plin natura, pentru a-i 
smulge acele daruri la care 
o îndreptățesc hărnicia, te
nacitatea și priceperea oa
menilor ei. Acesta este 
destinul ei — și socialismul 
o ajută pentru a împlini o- 
nera de înflorire în care, 
împreună cu celelalte sate 
dobrogene, cu toate satele 
tării, este angajată cu forte 
sporite. Somova — marele 
Don Quijote de odinioară 
visător și suferind pe aceste 
dealuri — nu se va odihni 
pînă cînd nu va transforma 
acești munți de arșiță în
tr-o grădină.

mesageri al 
ai înfloririi

Al. Serghel.
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ȘEDINȚA PLENARA
A CONSILIULUI NATIONAL 

AL FEMEILOR
r Miercuri a avut Ioc ședința plenară 
I a Consiliului Național al Femeilor, la 

care au luat parte membrele Consi- 
, liulul Național, președintele comite- 
. telor județene ale femeilor, repre

zentanți ai unor organizații de masă 
®i obștești, ai unor instituții de stat.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut sarcinile ce re
vin comitetelor și comisiilor femeilor 
în mobilizarea maselor de femei de 
la orașe și sate la îndeplinirea și de
pășirea prevederilor Planului de Stat 
pe anul 1969.

în cadrul lucrărilor au luat cuvîn- 
tul Alice Săvulescu, Elena Grigoriu, 
Dobrița Dima, Eleonora Nilcă, Aure
lia Dănilă. Maria Cătană, Olga Pop, 
Magdalena Filipaș, Elena Livezeanu, 
Elisabeta Maszoryak, Elena Crișan, 
Maria Bradea. Maria Giligor, Maria 
Rădăvoi. Eugenia Stănescu, Eleonora 
Mărculescu, Aneta Spornic, Elena 
Jeanrenaud, Beatrice Godinescu, pre
cum și Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Ion Radu, direc
tor general în Ministerul învățămîn- 
tului, și Ștefan Bîrsan, din partea 
Uentrocoop.

Relevînd rezultatele obținute în 
primii trei ani ai cincinalului în ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
întregii vieți economice și social- 
culturale a țării, tovarășa Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, în referatul prezen
tat, ca și participantele la discuții, au 
subliniat atmosfera de entuziasm cu 
care femeile din țara noastră — 
muncitoare, țărănci, intelectuale, cas
nice — Indiferent de naționalitate, 
participă și în acest an la înfăptui
rea programului de dezvoltare a 
țării, trasat de partid. Ele răspund 
cu însuflețire angajamentelor luate 
în întrecere de conferințele organiza
țiilor județene de partid, de consili
ile populare, angajîndu-se să nu-și 
precupețească eforturile pentru a 
contribui activ, împreună cu întregul 
popor, la realizarea și depășirea o- 
biectivelor pe anul 1969, în vederea 
întîmpinării celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei, precum și a 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

Muncitoarele, inginerele și tehni- 
cienele s-au angajat să aducă

rodnică contribuție Ia utilizarea cît 
mai rațională a resurselor materiale, 
îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea costurilor de producție, 
la întărirea disciplinei tehnologice și 
de muncă, îmbunătățirea activității 
unităților comerciale și de deservire 
a populației.

Femeile care muncesc în domeniul 
agriculturii — țărănci, inginere și 
tehniciene — vor desfășura o acti
vitate neobosită pentru continua spo
rire a producției vegetale și animale, 
efectuarea lucrărilor agricole la timp 
și la un nivel tehnic cît mai ridicat, 
pentru întărirea și dezvoltarea pro
prietății obștești în scopul consolidă
rii economice a cooperativelor agri
cole de producție.

Femeile vor răspunde cu șî mai 
multă însuflețire chemărilor la în
trecerea patriotică pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a orașe
lor și satelor patriei.

în domeniul învătămîntuluf. al o- 
crotlrii sănătății, al culturii, artei 
și științei, ele își vor mări aportul 
în ridicarea nivelului calitativ al ac
tivității cultural-educative si de cer
cetare științifică.

în colaborare cu celelalte orga
nizații de masă și instituții de 
stat, comitetele și comisiile femei
lor își vor intensifica activitatea în 
vederea dezvoltării conștiinței cetă
țenești, întăririi responsabilității fe
meii față de îndatoririle ei profe
sionale și sociale, fată de rolul ce-1 
are în familie, ca soție și mamă, ca 
primă educatoare a copiilor. Comi
tetele și comisiile femeilor vor a- 
corda deosebită atenție îmbunătăți
rii activității creșelor. grădinițelor 
și căminelor de copii.

Dînd expresie adeziunii unanime a 
milioanelor de femei din tara noas
tră fată de politica profund realistă 
a partidului, plenara Consiliului Na
țional al Femeilor a asigurat Co
mitetul Central, pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu personal, că femeile din 
tara noastră își vor dărui întreaga 
capacitate de muncă, talentul și pri
ceperea. pentru ca împreună cu toți 
oamenii muncii să îndeplinească și 
să depășească planul de stat pe a- 
cest an. pentru dezvoltarea si în
florirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

în încheierea lucrărilor -a luat cu- 
vîntul tovarășul Virgil Trofin.

(Agerpres)

A TRATATULUI ROMÂNO-BULGAR

LA A 21-A ANIVERSARE

Spre cabana Trei Brazi

(Agerpres)

Pe scene Teatrului de Comedie

s

ANGLIA - ROMÂNIA 7-7 (1-0)
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Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra' anunță că prezintă vii
toarele spectacole pe scena 
Teatrului de Comedie din str. 
Măndinești nr. 2, in spatele 
Poștei centrale.

Luni 20 ianuarie ora 20, vi
neri 24, ora 20,30 și duminică 
26, ora 10 se va juca „D-ale 
carnavalului" de I. L. Cara- 
giale, în regia lui Lucian Pin- 
tilie. In distribuție : Grigore 
Vasiliu-Birlic, Toma Caragiu, 
Gina Patrichi, Rodica Tapala
gă, Octavian Cotescu, Ștefan 
Bănică, Aurel Cioranu și alții.

Marți 21, ora 20, sîmbătă 25, 
ora 20 și duminică 26, ora 20, 
se prezintă „Victimele dato
riei” de Eugen Ionescu, în re
gia lui Crin Teodorescu. In
terpretează Gina Patrichi, Vir
gil Ogășanu, Ștefan Bănică,

Mircea Albulescu și Virginica 
Popescu.

Spectacolul „Meteorul” de 
Fr. Durrenmatt, pus în scenă 
de Valeriu Moisescu, se pre
zintă miercuri 22, ora 20 și joi 
23, ora 20. Rolurile vor fi in
terpretate de Toma Caragiu, 
Beate Fredanov, Septimiu Se
ver, Mihaela Juvara, Rodica 
Tapalagă, Dumitru Onofrei, 
Gheorghe Ghițulescu, Nicolae 
Mavrodin, Vasile Florescu, 
Comeliu Coman și alții.

Pentru aceste spectacole se 
pot procura bilete zilnic, între 
orele 10—13 și 17—20, de la 
casele teatrului „Lucia Sturdza- 
Bulandra* din str. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1 — Podul .Izvor 
— telefon 14 60 60 și din str. 
Al. Sahia nr. 76 A — Grădina 
Icoanei — telefon L2 44 16.

Din sporturile 
de iarnă

Un rezultat de prestigiu pentru echipa noastră reprezentativă

Teri, pe stadionul Wembley din 
Londra, în fața a 80 000 de specta
tori. echipa reprezentativă de fotbal 
a Românie; a încheiat cu un scor 
eg* —1. partida amicală cu echipa 
Anglie,, una dintre cele mai puter
nice formații de pe glob, campioană 
mondială în 1966. Este cel mai valo
ros rezultat obținut de fotbaliștii ro
mâni. pe un cîmp de joc străin, în 
decurs de peste un deceniu. Englezii 
au aliniat ieri opt dintre faimoșii ti
tulari ai echipei mondiale. în frunte 
cu frații Charlton, cărora Ramsey 
le-a adăugat doi jucători consacrați, 
Hunter și McNabb, și un debutant, 
Radford, tunarul de la Arsenal, cu 12 
goluri înscrise în actuala ediție a 
campionatului insular. Acestui adver
sar — echipa Angliei — deosebit de 
redutabil, mai ales pe teren propriu 
(din 1966 și pînă astăzi n-a pierdut 
decît un singur meci la Londra, iar 
în 1968 a învins echipe de renume 
ca Spania și Suedia) românii i-au o- 
pus o selecționată foarte tînără. atît 
de tînără îneît Lucescu a devenit „ve
teranul" și căpitanul ei 1 Dar acești 
11 tineri au jucat ieri cu atîta ambi
ție și aplomb, îneît au făcut să nu se 
simtă absenta cîtorva titulari indispo
nibili, ca, de pildă, Barbu și Gheor- 
gheli. Și au realizat un rezultat, de 
ce să n-o mărturisim, peste așteptări, 
pentru care merită felicitări din toată 
inima...

Englezii au atacat ieri chiar de la 
începutul meciului, acțiunile dirijate 
de Bobby Charlton punînd la grea 
încercare apărarea echipei române. 
Dar, un îmbucurător joc realist în 
apărare al fotbaliștilor noștri i-a îm
piedicat pe campionii mondiali să 
concretizeze, prin goluri, dominarea 
„teritorială". Golul înscris de gazde 
în prima parte a partidei — și ră
mas, de altfel, singurul lor punct 
pînă la sfîrșitul celor 90 de minute 
— a fost marcat dintr-o așa-numită 
„fază fixă". La un corner executat 
de Bobby Charlton, fratele său, 
Jackie, poreclit „girafa", datorită 
înălțimii sale, a lovit balonul cu 
capul de la șase metri, trimițîndu-1 
lîngă bara laterală din dreapta por
ții, Trebuie spus că tricolorii noștri 
nu s-au limitat strict la apărare, ci 
au completat-o firesc cu unele con
traatacuri periculoase. La o aseme-

nea acțiune, în minutul 37, Dumitra- 
che, pătruns de unul singur în ca
reul englez, este faultat de Hunter 
și trîntit pe gazon, însă arbitrul 
Callaghan nu acordă penaltiul.

După pauză, jocul are la început 
un aspect asemănător celui din pri
mele 45 de minute. Englezii atacă 
puternic, fotbaliștii noștri se apă
ră supranumeric și contraatacă rînd 
pe rînd, prin Dumitrache, Lucescu 
sau Dembrovschi. Presiunea gazde
lor durează pînă în min. 73, cînd se 
poate spune că Dinu „fringe" aceas
tă presiune. O fentă reușită, urma
tă de un șut formidabil de la 30 me
tri — și, balonul lovește bara porții 
lui Banks 1 După numai un singur 
minut, la un șut al lui Dembrovschi 
mingea e interceptată cu mîna toc
mai de Jackie Charlton I Penalti!

Bate Dumitrache. Cu „tupeul" bine
cunoscut, el îl păcălește pe Banks 
și înscrie imparabil în colțul opus 
celui spre care plecase portarul. Este 
1—1 și min. 74. Campionii mondiali 
reiau ofensiva 1 Dar degeaba toate 
acțiunile furibunde, degeaba gale
ria scandînd „England, England!“, 
degeaba și cele trei cornere suc
cesive din ultimul minut de joc. E- 
chipa română rezistă cu mare suc
ces...

Ieri, pe Wembley, echipa României 
a obținut un rezultat de prestigiu. 
Am vrea ca el să însemne începu
tul afirmării internaționale a fotba
lului nostru, un rezultat de bun au
gur, spre realizarea performanței în 
preliminariile campionatului mon
dial.

PROBA MASCULINA DIN CA
DRUL CAMPIONATELOR DE PA
TINAJ ARTISTIC ALE CEHO
SLOVACIEI s-a încheiat cu victoria 
lui Ondrej Nepela, medalia de bronz 
la campionatele europene din anul 
1968. Nepela a totalizat 2098_„de_ 
puncte și a fost urmat în clasamentul 
final de Marian File cu 2 075,8 punc
te și Petr Starec cu 1 941,9 puncte.

La feminin, victoria a revenit Hanei
Mașkova cu 2 096,2 puncte.

în proba de dansuri, pe primul loc 
s-a clasat cuplul Dana și Jaromir Ho- 
lan cu 126,7 puncte. Locul doi a fost 
ocupat de perechea Milena Tumova — 
Josef PeseK cu 126,5 puncte.

V. M.

In ciuda timpului geros, cîteva mii 
de spectatori au urmărit pe patinoa
rul din localitatea Cerepoveț ÎNTÎL- 
NIREA INTERNAȚIONALĂ DE 
HOCHEI PE GHEATĂ DINTRE 
FORMAȚIA LOCALĂ METALURG 
ȘI SELECȚIONATA ROMÂNIEI. La 
capătul unui joc echilibrat, cele două 
echipe au/ terminat la egalitate : 3—3.

RUGBI

în cîteva rînduri
ÎN CADRUL TURNEULUI INTER

NATIONAL DE FOTBAL DE LA 
MAR DEL PLATA, echipa austriacă 
Rapid Viena a terminat la egalitate : 
2—2 cu formația cehoslovacă Slovan 
Bratislava.

Cu același rezultat (2—2) s-a în
cheiat și partida dintre formațiile 
Estudiantes și M.T.K. Budapesta.

ECHIPA DE TENIS A S.U.A., care 
se află în prezent în Noua Zeelandă, 
a susținut la Auckland o întîlnire 
(sistem „Cupa Davis") cu reprezen
tativa țării gazdă. Victoria a revenit 
cu scorul de 3—2 tenismanilor ame
ricani.

LA GRAZ S-AU ÎNCHEIAT ÎN
TRECERILE CAMPIONATELOR 
DE PATINAJ ARTISTIC ALE AUS
TRIEI. La masculin, titlul a revenit 
lui Gunther Anderl cu un total de 
299,5 puncte, urmat de Sepp Schnei
der cu 287,7 puncte.

Competiția feminină a fost domina
tă de Beatrix Schuba, clasată pe pri
mul loc cu 327,1 puncte. Locul se
cund a fost ocupat de Elisabeth 
Nestler cu 309,6 puncte.

In urma unei anchete organizate 
în rîndul gazetarilor de sport din 
Cuba, CEL MAI BUN SPORTIV 

.CUBANEZ AL ANULUI 1968 a fost 
ales pugilistul Enrique Regueiferos. 
După cum se știe, Enrique Regueife- 
ros a obținut medalia de argint la 
categoria ușoară în cadrul turneului 
olimpic de box de la Ciudad de Me
xico.

ÎN TURUL n AL PROBEI DE 
SIMPLU BĂRBAȚI DIN CADRUL 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
„OPEN" DE TENIS DE LA SYD
NEY, jucătorul profesionist englez 
Roger Taylor l-a învins cu 4—6, 
9—7, 6—4, 6—4 pe australianul John 
Alexander. într-o altă partidă. Roche 
(Australia) a cîștigat cu 8—6, 7—5, 
6—2 în fața lui Orantes (Spania).

Un interesant proiect englez ca privire la organizarea urnii campionat mondial 
o Echipa României prtnfre eventualele partici
pante

După cum anunță ziarul „Daily 
Mail", Uniunea engleză de 
rugbi studiază posibilitatea or
ganizării unui campionat mon
dial de rugbi în XV, care să 
marcheze sărbătorirea cente
narului federației britanice în 
anii 1970—1971. Terry O’Con
nor, comentatorul de rugbi al 
ziarului londonez, consideră că 
plegerea țărilor participante la 
acest turneu mondial nu ar fi 
prea complicată: echipele țări
lor britanice ar urma să fie de
semnate capi de serie, în patru

grupe, alături de selecționatele 
Noii Zeelande, Republicii Sud- 
Africane, Australiei, Franței. Gru
pele ar putea fi completate cu 
echipele României, Italiei, Ar
gentinei, Japoniei, R. F. a Ger
maniei, Canadei, S.U.A. și Insu
lelor Fidfi. De asemenea, s-ar pu
tea lua în considerație și o even
tuală participare a altor țări ca 
Polonia, Cehoslovacia, Spania etc.

Primele două clasate în cele 
patru grupe de cite patru echipe 
ar urma să se califice în turneul 
final.
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(Urmare din pag. I) -Ț-’

□

înțională se diminuează substanțial 
favoarea acelorași mărfuri de pro
veniență italiană. în general, ast
fel de situații sînt provocate de 
gradul diferit de concentrare al în
treprinderilor din aceeași ramurăi în 
țări diferite. Exprimîndu-și temeri
le, unul din industriașii belgieni care 
a răspuns la ancheta amintită sub
linia : „noi dispunem de o indus
trie care numai privită global pare 
puternică, în realitate ea suferă de 
o mare dispersare... tn noul context 
concurentional, riscăm să suportăm 
consecințele slăbiciunii rețelei noas
tre comerciale în străinătate. Am șl 
constatat în ultimii ani o deterio
rare a competitivității noastre. în 
ceea ce privește piața internă, ea 
este foarte strimtă. și foarte per
meabilă penetrațiilor din afară și, 
în consecință, nu ne oferă nici o 
compensație".

Pe de altă parte, economiștii oc
cidentali relevă o disproporție, me
reu mai accentuată. între posibili
tățile 
de a 
cere 
ceea 
fringe negativ asupra dezvoltării po
tențialului economic. Socoteala do 
acasă a unor firme — în ceea ce 
privește posibilitatea de producție — 
nu se potrivește — cum se spune — 
cu cea din... Piața (comună) care 
nu poate absorbi un volum mare de 
mărfuri. în cadrul anchetei sus
menționate un om de afaceri vest- 
german face următoarea reflexie: 
„constituirea C.E.E. ne dăduse mari 
speranțe. Aveam în fata noastră 
perspectiva unei piețe unificate de 
mari dimensiuni, comparabilă cu a- 
ceea a S.U.A. Dar am fost dezi
luzionați. Unitatea comercială și pu
blicitară a firmelor americane cu 
mult mai puternică decît a firmelor 
europene, omniprezenta marilor 
mărci permit uniformizarea cererii 
în S.U.A. și o dată cu aceasta pro
ducerea în serii mari, ceea ce nu 
este cazul în Europa, unde cere-

de producție și posibilitățile 
asigura o circulație, o desfa- 
corespunzătoare de mărfuri, 
ce în mod evident se răs-

o □
rea rămâne diversificată 
timentată de la tară la ,

Dificultăți extrem de serioase sînt 
generate de diferențele de nivel 
tehnologic dintre țările participante 
la Piața comună, iar procesele de 
„integrare", departe de a le ate
nua, Ie accentuează prin favoriza
rea celor aflati în stadiul mai a- 
vansat într-un domeniu sau altul. 
Tehnica actuală costă foarte scump, 
cine poate s-o plătească face pași

La invitația Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor din 
România, miercuri a sosit în Ca-' 
pitală o delegație a Consiliului 
Unional al Organizației de Pio
nieri „V. I. Lenin" din U.R.S.S.

Delegația condusă de Nina Cer- 
nova, redactor-șef al ziarului „Pio- 
nierskaia Pravda", ne vizitează țara 
în cadrul unui schimb de expe
riență.

Ieri In țară : Vremea a conti
nuat să se încălzească în toate regiunile. Cerul a fost mai mult a- 
coperit. Au căzut precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie 
în Banat și Oltenia. Ploi și bur
nițe cu caracter izolat s-au mal semnalat în Muntenia, Dobrogea 
și Moldova. Vîntul a suflat în 
general slab, cu intensificări în Banat șl estul țării. Temperatura 
aerului Ia ora 14 oscila între mi
nus 12 grade la Joseni și 10 grade 
la Gurahonț. Local, în sudul țării, 
ceața a persistat.

Timpul probabil pentru 17, 18 
șl 19 ianuarie. In țară : Vreme 
umedă șl relativ caldă, în prima 
parte a intervalului, apoi se va 
răci începînd din nordul țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații locale, mai ales 
sub formă de ninsoare în nordul și 
estul țării și sub formă de lapo- 
viță șl ploaie în rest. Vînt potrivit 
din sectorul nord-vest, apoi din 
nord. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero 
grade, mal scăzute la sfîrșitul in
tervalului, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. Ceață lo
cală. Tn București : Vreme umedă 
și' relativ' caldă la'; început, apoi 
în" răcir'e'ușoară. 'Cerilî va' fl temporar acoperit. Vor’ cădea precipi
tații slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

CUTREMUR DE PĂMlNT
In ziua de 15 ianuarie, la ora 10,45, 

la București a avut loc un cutremur 
cu epicentrul în regiunea Vrancea, la 
o adîncime în scoarță de aproximativ 
120—140 km. Potrivit datelor conju- 
nicate de secția de seismologie a Cen
trului de cercetări geofizice al Acade
miei, în Capitală, cutremurul a avut 
o intensitate macroseismică de 4—4,5 
grade, iar la Focșani de 5,5—6 grade.

După cum relatează specialiștii sta
ției seismologice din Focșani, în seara 
zilei de 14 ianuarie, între orele 19,50— 
20,16, în această zonă au fost înre
gistrate cutremure ușoare de gradul 3.

Se împlinesc astăzi 21 
de ani de la un eveni
ment de seamă în is
toria relațiilor româno- 
bulgare — încheierea 
Tratatului de priete
nie, colaborare și asis
tentă mutuală între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Bulgaria. In 
perioada care a trecut 
de atunci, legăturile de 
prietenie, cu vechi tra
diții, dintre popoarele 
român și bulgar, ridi
cate pe un plan supe
rior în anii construcției 
socialiste, s-au dezvol
tat puternic, în direc
ții multilaterale. Rela
țiile economice, politi
ce, tehnico-știintifice, 
culturale dintre Româ
nia și Bulgaria au cu
noscut o 
cendentă, 
fiecăreia 
două țări, 
nerale a socialismului.

★
De la Dunăre la Ro

dopi și de la Marea 
Neagră la Pirin. stră
bătând mănoasa cîmpie 
a Traciei, drumurile 
înguste de munte sau 
pitorescul litoral. am 
avut prilejul să admir 
nu numai fermecătoa
rele peisaje ale natu
rii, ci interesante crea
ții ale omului. Edificii
le noilor întreprinderi 
industriale, numeroase
le lacuri de acumulare 
care împing apa în pa
letele turbinelor sau 
pe canalele de irigații, 
zecile de cartiere noi de 
locuințe, pe care le-am 
întâlnit 
mele, 
activității 
fășurate 
bulgar în 
mului.

O porte a 
vaste activități 
toare s-a desfășurat în 
anul de curînd încheiat 
— al treilea al cinci
nalului. Așa cum s-a 
arătat la recenta se
siune a Adunării Popu
lare a R: P.'Bulgaria, 

' potrivit datelor ~ preli- tria
■ minare, ‘sarcinile de 
plan pe 1968 au fost în 
linii generale îndepli
nite, iar în unele do
menii, depășite, 
mul total al 
industriale a 
circa 11,7 la 
de anul 
Producția de 
electrică și termică

evoluție as- 
în interesul 

dintre cele 
al cauzei ge-

în călătoriile 
stau mărturie 

susținute des- 
de 
anii

poporul 
socialis-

acestei 
înnoi-

3
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și compar- 
tară".

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 
din 15 ianuarie 1939.
Extragerea I 25 30 35 6 41 24 
Fond de premii: 425103 lei.
Extragerea a II-a : 6 8 26 12 9 45 34 
Fond de premii : 344 807 lei.
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Trezesc de asemenea vii critici 

consecințele i 
movarea în 
într-un mod 
tine seama 
de la o tară 
cu caracter 
nomic. Este vorba, de pildă, de cos
tul mîinii de lucru, de deosebirile 
între salariile primite de bărbați si 
cele mai mici primite de femei, de 
ponderea elementului feminin

care au decurs din pro- 
cadrul Pieței comune 
nediferențiat. care nu 
de condițiile specifice 

. la alta, a unor măsuri 
legislativ, iuridico-eco-

De pildă, acum, tn 
toiul iernii, peste 4 000 
de constructori și mon- 
tori, înfruntînd perul și 
nămeții, lucrează în 
munții Rodopi la cas
cada hidroenergetică 
„Dospat-Vâcea", care, 
conform proiectelor, va 
fi formată din cinci 
baraje și șapte hidro
centrale cu o capaci
tate totală de 460 MW. 
După ce va fi folosită 
ca forță energetică. apa 
va fi îndreptată spre 
cîmpia Plovdivului, un
de va iriga peste 
100 000 hectare de pă- 
mînt. Prima hidrocen
trală a acestui sistem 
energetic, cea de la Te- 
sel, aflată în stadiu de
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Volu- 
producției 
crescut cu 
sută față 

precedent, 
energie 

__  . ' a 
sporit cu 15,9 la sută, 
a metalurgiei cu 21,7 
la sută etc. Au fost 
inaugurate un șir de o- 
biective industriale, 
cum sînt Combinatul 
de îngrășăminte mine
rale de la Vrața, cel de 
fire sintetice de la 
Iambol. au fost puse în 
funcțiune noi fabrici 
și secții la Combinatul 
petrochimic de la Bur
gas, ca și la combina
tul metalurgic „Kre- 
mikovțî". s-a dat în 
exploatare primul grup 
de 200 MW al termo
centralei de la Varna, 
a sporit suprafața tere
nurilor irigate. Harta 
economică a tării a 
fost punctată cu nu
meroase alte asemenea 
realizări pe tărîm in
dustrial și social-cultu
ral.

finisare, va produce e- 
nergie electrică în lu
nile viitoare.

Pentru perioada 1966— 
1970 sînt prevăzute im
portante investiții pen
tru dezvoltarea unor 
ramuri de importanță 
vitală ale economiei 
bulgare. precum si 
pentru satisfacerea ne
cesităților materiale și 
culturale ale popu
lației.

In Bulgaria este în 
plină desfășurare pro
cesul dezvoltării in
dustriei chimice. Așa 
cum se remarcă aci in 
documente oficiale de 
partid si de stat, ti- 
nînd seama de ritmul 
înalt în care se dez
voltă această ramură a 
economiei naționale, 
cel de-al cincilea plan 
cincinal al R. P. Bul
garia poate fi numit 
cincinalul industriei 
chimice.

Să ne referim ta un 
anume sector legat de 
progresul acestei ra
muri. în speță indus-., 
" 'i textilă. Calculele 
efectuate de specialiști 
arătau că la sfîrșitul 
lui 1970 necesitățile de 
materii prime pentru 
industria textilă vor 
înregistra o creștere de 
cîteva ori. S-a . stabilit 
că asigurarea volumu
lui de materii prime 
naturale în proporțiile 
necesare și la termen 
ar fi imposibilă de 
realizat, iar importul 
respectiv — dezavanta
jos pentru economie.

Ca atare, se recurge la 
producția de fibre sin
tetice, folosindu-se în 
acest scop materiile 
prime obținute prin 
prelucrarea țițeiului. 
Iambol, Burgas. Vidin și 
Svistov au devenit pri
mele centre ale indus
triei bulgare de fire și 
fibre sintetice.

Localitate neînsem
nată în trecut. Iambol 
este de cîteva luni cen
trul industrial unde își 
are sediul combinatul 
pentru fire poliesterice 
„Dimităr Dimov". S-a 
calculat că înalta ren
tabilitate a noii unități 
industriale va permite 
rambursarea investiții
lor în mai puțin de 
trei ani. Dar construc
torii încă nu au coborît 
de pe schele. Au loc 
diferite lucrări de ex
tindere a combinatului 
pentru dublarea pro
ducției, care în prezent 
este de 12 000 tone a- 
nual.

La capătul opus al 
tării, pe terenurile pînă 
recent mlăștinoase de 
lîngă bătrîna cetate a 
Vidinului, sute de 
constructori lucrează 
pe vastul șantier al u- 
zinei chimice. Aici va 
fi durată o altă între
prindere modernă, care 
va produce anual mii 
de tone de fibre polia- 
midice, printre care și 
produsul „Vidlon".

Ceva mai jos, pe 
Dunăre, lîngă localita-, 
tea Svistov, își înalță 
schelele, aidoma cu 
fratele său geamăn de 
la Vidin, un combinat 
pentru celuloză și fibre 
artificiale. Cîn'd con
strucția lui va fi în
cheiată, el va livra e- 
conomiei bulgare celu
loză si viscoză. fibre și 
o serie de alte produ
se.

Vorbind despre chi
mie, se cuvine a fi 
menționat și șantierul 
Combinatului pentru 
prelucrarea țițeiului de 
lîngă’’' istoricul' ' oraș 
Plevna. Se apreciază că 
ritmul intens al con
strucției sale va per
mite intrarea lui în ex
ploatare încă în cursul 
acestui an, valorificîn- 
du-se „aurul negru" 
recent descoperit în a- 
cest județ.

Fiecare dintre aceste 
obiective contribuie la 
înnoirea continuă a o- 
raselor și satelor țării, 
la întărirea economiei 
în progres a Bulgariei 
socialiste.

TELEGRAMA

Cu ocazia cefei de-a XXI-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica Socia
listă România și Republica Populară Bul
garia, ministrul afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, a 
ministrului 
garia, Ivan

trimis o telegramă de felicitare 
afacerilor externe al
Bașev.

R.P. Bul-

(Agerpres)

□ □ □ □ n □ □
citate doar 

și multe al-

□ □ □ □ □ □
Aceste cîteva aspecte, 

cu titlul de exemplu, ca 
tele, sînt concludente pentru unele 
din procesele din cadrul Pieței co
mune, cărora adepții ideii de „inte
grare" le-au atribuit „merite" deo
sebite. Ele învederează nu numai că 
dificultățile și contradicțiile nu se a- 
tenuează, dar ele se adîncesc. Astfel, 
în locul tendinței de „egalizare" a ni
velelor de dezvoltare a diferitelor țări 
participante sau măcar de reducere a

ictiih' oi
Inainte în special în domeniul pro
ducției și prin aceasta se impune în 
fața celorlalți parteneri. .Integra
rea" vest-europeană nu a putut nici 
din acest punct de vedere să asi
gure tuturor partenerilor condiții a- 
vantajoase de participare la progre
sul tehnologic. Ritmul în care se a- 
sigură mobilitatea si adaptabilitatea 
economiilor la necesitățile procese
lor complexe ale revoluției stiinti- 
fico-tehnice contemporane este dife
rit de la tară la tară — lucru in
fluențat în mare parte si de struc
tura economiilor naționale. Aceasta 
determină pe industriași din țări 
ca Belgia, de pildă, unde datorită 
condițiilor concrete ale structurii e- 
conomice (predomină 
dustria cărbunelui, a 
fier etc.) să privească 
rezerve perspectivele 
condițiile desființării 
male.

ramuri ca in- 
minereului de 
cu foarte mari 
concurentei în 
barierelor va-

totalul salariatilor. de impozite, de 
practicarea în anumite industrii a 
muncii la domiciliu (evident mal 
ieftină) etc. Firmele din R.F.G., O- 
landa. Belgia reclamă, de pildă, 
faptul că principiul egalității de re
munerație pentru aceleași munci 
prestate de bărbați și femei este 
mai puțin respectat în Franța și 
Italia decît în țările lor. Se înțe
lege că din asemenea situații decurg 
grave consecințe sociale ; lucrurile 
nu se îndreaptă spre „egalizare" cu 
condițiile din țările unde cuceririle 
sociale sînt mai avansate, ci in
vers. în plus, în cadrul Pieței co
mune, trusturile, urmărind să obțină 
la produsele lor 
scăzute pentru 
competitive în 
concurenței, tind 
muncitorilor, cu 
ce decurg de aci 
de trai.

prețuri 
a le face 
condițiile 

să reducă 
toate consecințele 

pentru nivelul lor

de cost 
cît mai 
ascuțirii 
salariile

decalajului dintre ele — așa cum s-a 
susținut la crearea Pieței comune — 
procesul „integraționist" stimulează 
în practică dezvoltarea inegală a sta
telor participante, întăresc forța trus
turilor, promovează dominația celor 
mai puternici asupra celor mai slabi. 
Totodată, în locul asigurării unui pro
gres larg, generalizat, pe ansamblul 
comunității economice vest-europene, 
se conturează disparități de natură să 
accentueze decalajul. In virtutea unei 
serii de factori care țin de dezvolta
re economică și socială anterioară se 
creează astfel în noul context comu
nitar un mănunchi nou de neînțele
geri, rivalități și suspiciuni, amplificat 
la scară internațională. Și aceasta toc
mai pentru că raporturile ce se stabi
lesc în cadrul grupărilor închise de 
acest gen se bazează pe încălcarea 
normelor relațiilor dintre statele su
verane $1 independente, pe nesocoti-

rea principiilor avantajului reciproo 
și al egalității dintre parteneri; pen
tru că in locul dezvoltării unei cola
borări reciproc avantajoase se mea- 
țiii relațiile economice de tip impe
rialist, întemeiate pe impunerea vo
inței celor puternici. în mod inevi
tabil, asemenea relații duc în ultimă 
instanță la încălcarea prerogativelor 
de suveranitate națională, Ia ignora
rea intereselor vitale ale unora din 
parteneri. Și, după cum demonstrea
ză în mod evident realitățile inter
naționale, orice încălcare a suvera
nității naționale, orice nesocotire a 
Intereselor statelor participante nu 
poate atrage după sine decît preju
dicii dezvoltării relațiilor interstatale, 
nu poate decît să alimenteze neîn
crederea și tensiunea, să dăuneze 
intereselor popoarelor respective. 
Conducerea economiei formează un 
atribut esențial al suveranității fie
cărui stat și un drept ai său inalie
nabil. Colaborarea economică inter
statală reprezintă o cerință esen
țială a lumii contemporane ; dar ea 
nu poate da rezultatele scontate de 
popoare decît dacă se desfășoară în
tre state egale în drepturi, dacă ele 
își respectă reciproc suveranitatea, 
dacă se tine seama de interesul tu
turor părților și se as’gură avantajul 
reciproc, fără condiții politice, fără 
restricții și discriminări.

Este de aceea de infers 
potriva acelor stări de 
tendințe, care nesocotesc 
imuabile ale colaborării, se ridică 
pături largi ale opiniei publice din 
țările respective, care resimt direct 
efectele negative ale „Integrării" asu
pra vieții economice și în general 
asupra vieții sociale. Ele se pronunță 
pentru o politică economică caracteri
zată prin respectarea. personalității 
fiecărei economii naționale, pentru 
dezvoltarea unei cooperări interna
ționale tot mai intense, a cărei 
rodnicie să fie chezășuită de promo
varea unor norme de echitate, de 
egalitate în drepturi, de respectarea 
unor interese mutuale avantajoase și 
care să corespundă cerințelor progre
sului general, j

de ce îm- 
lucrurl și 
principiile



CONFERINȚA Q
COMMONWEALTHULUI

o FRANȚA SUSȚINE NECE
SITATEA APLICĂRII REZO
LUȚIEI CONSILIULUI DE 
SECURITATE

După opt zile de dezbateri în șe
dințe oficiale, în grupuri de lucru 
și în întîlniri particulare, miercuri 
și-a încheiat lucrările conferința pre
mierilor Commonwealthului. Ordi
nea de zi a fost epuizată încă la 
prînz, astfel încît în cursul după-a- 
miezii de ieri delegațiile s-au putut 
ocupa în exclusivitate de adoptarea 
comunicatului final. Textul acestuia 
a trecut prin faza unei redactări ex
trem de dificile în ultimele cîteva 
zile, datorită vederilor contradictorii 
ale participanților în cîteva din prin
cipalele probleme discutate.

Pentru majoritatea temelor de pe 
agendă au fost găsite anumite for
mulări generale, incolore, după mo
delul experimentat al conferințelor 
anterioare. Pozițiile s-au dovedit însă 
ireconciliabile în problema Rhode- 
siei, revenită ieri din nou în foca
rul atenției. A fost de altfel episo
dul cel mai controversat al așa-nu- 
mitei „bătălii a comunicatului" și tex
tul final a trebuit să consemneze pă
rerile diferite existente. Cea mai 
mare parte a șefilor de state și gu
verne participante la conferință, se 
arată în comunicat, consideră că pro-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

punerile făcute de Harold Wilson 
lui Ian Smith în cursul tratativelor 
purtate la bordul crucișătorului 
„Fearless" sînt inacceptabile și vor 
trebui să fie retrase. Comunicatul a- 
daugă că șefii delegațiilor au căzut 
de acord că orice reglementare a 
problemei rhodesiene va trebui să fie 
făcută prin consultarea voinței liber 
exprimate a întregului popor rhode- 
sian.

Poziția britanică în problema imi
grării, problema cooperării economi
ce în cadrul Commonwealthului au 
constituit, de asemenea, obiectul u- 
nor discuții ascuțite. Incercînd să 
prevină ânumite tendințe de dezinte
grare treptată a acestei organizații 
internaționale, Marea Britanie a fo
losit și de data aceasta oferta unor 
avantaje economice, promtțînd tot
odată să mențină nivelul programului 
său de ajutor la 205 milioane lire a- 
nual și chiar să-1 majoreze.

Conferința a prilejuit totodată exa
minarea unui cerc larg de aspecte ale 
situației internaționale. în problema 
crizei din Orientul Apropiat, spre e- 
xemplu. ea și-a exprimat sprijinul 
față de misiunea lui Gunnar Jarring 
și a cerut tuturor țărilor interesate 
să-și aducă contribuția la desfășura
rea activității acestei misiuni. „Deși 
rolul marilor puteri este important 
— se precizează în comunicat — și 
alte țări. în special cele interesate în 
redeschiderea Canalului de Suez, ar 
putea contribui la găsirea unei so
luții".

Majoritatea șefilor de state și gu
verne prezent! la conferință au arătat 
că R. P. Chineză are „dreptul și da
toria de a participa în mod deplin la 
toate eforturile internaționale pri
vind menținerea păcii". Ei și-au ma
nifestat. de asemenea, speranța că 
Republica Populară Chineză poate 
să-și ocupe locul legitim în comu
nitatea internațională.

Comunicatul recunoaște că tratatul 
de neproliferare a armelor nucleare 
nu va îndeplini toate speranțele că
rora le-a dat naștere atîta timp cît 
puterile nucleare nu vor lua măsuri 
eficace pentru dezarmarea nucleară.

Comunicatul consemnează în înche
iere că cele 28 de delegații la confe
rință au apreciat favorabil deschide
rea convorbirilor de la Paris asupra 
Vietnamului și au exprimat speranța 
că acestea vor duce la începerea unor 
tratative tinzînd la asigurarea unei 
..păci juste, durabile și autentice în 
Vietnam".

S-a căzut de acord ca viitoarea 
conferință a Commonwealthului să 
aibă loc în Kenya sau Barbados, pro
babil în cursul anului 1970. Zilele a- 
cestea delegațiile se vor reîntoarce 
în capitalele lor. după o reuniune 
care lasă nedezlegate vechile diver
gente și nu scade cu nimic din incer
titudinea care planează asupra pers
pectivelor de viitor ale Common
wealthului.

aoen

PARIS. — Luînd cuvîntul Ia o re
cepție oferită marți seara ziariștilor 
cu prilejul noului an, premierul 
francez, Couve de Murville, a evocat 
problema embargoului asupra livră
rilor de armament francez destinate 
Israelului. După cum relatează agen
ția France Presse, el a declarat: 
„De vreme ce lucrurile se îndreaptă 
spre mai rău și apare pericolul re
luării operațiunilor militare, este le
gitim să se adopte măsuri de precau
ție, chiar și numai pentru a nu 
contribui la extinderea operațiunilor 
militare".

Consiliul de Miniștri al Franței a 
ascultat miercuri o expunere a mi
nistrului de externe, Michel Debre, 
cu privire la problemele Orientului 
Mijlociu. Relatînd despre desfășura
rea ședinței Consiliului de Miniștri, 
secretarul de stat pentru informații, 
Joe Le Theule, a declarat: „La Pa
ris se dorește convocarea foarte ra
pidă a unei reuniuni a reprezentan
ților celor patru mari puteri pentru 
a se dezbate, într-o manieră gene
rală, căile de aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate în legătură 
cu conflictul din Orientul Mijlociu". 
El a precizat că S.U.A., Anglia și 
Franța se consultă în prezent pe căi 
diplomatice pentru a găsi, împreună 
cu Uniunea Sovietică, soluțiile ne
cesare reglementării conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului de Externe fran
cez a confirmat poziția adoptată Ia 
Beirut de fostul ministru al informa
țiilor, Gorse, privitoare la sprijinul 
acordat de Franța Libanului. „Dacă 
existenta Libanului este amenințată, 
a subliniat purtătorul de cuvînt, 
Franța nu va rămîne indiferentă". 
Această declarație a fost interpretată 
de observatori ca o indicație asupra 
posibilității ca trupe franceze să fie 
trimise în Liban.

clarat ministrul de externe egip
tean, Mahmud Riad, într-un inter
viu acordat companiei americane de 
televiziune „National Broadcasting". 
Forțele O.N.U. ar . putea fi, de ase
menea, staționate între trupele R.A.U. 
și cele israeliene în cursul evacuării 
acestora din urmă, a spus Riad. El 
a menționat, totodată, că, după re
glementarea definitivă a situației, 
R.A.U. ar fi de acord cu staționarea 
forțelor O.N.U. în anumite puncte 
ale frontierei dintre cele două țări, 
în aceleași condiții ca înainte de luna 
mai 1967. ' ,

Pe de altă parte, Mahmud Riad a 
declarat că țara sa este dispusă să 
îmbunătățească relațiile cu Statele 
Unite ale Americii și chiar să resta
bilească relațiile diplomatice cu a- 
cestea, dacă noua administrație a- 
mericană va adopta o atitudine echi
tabilă față de problemele Orientului 
Mijlociu.

o UN INTERVIU AL MI
NISTRULUI DE EXTERNE 
IRAKIAN

BAGDAD. — Rezoluția adoptată 
de Consiliul 
22 noiembrie 
de guvernul 
„inacceptabilă 
rabe, deoarece ea pune în pe
ricol securitatea lor și urmărește 
să impună pacea cu Israelul; 
precum și o recunoaștere formală 
și definitivă a acestui stat", a de
clarat ministrul irakian al aface
rilor externe într-un interviu a- 
cordat postului de radio Bagdad. 
„Guvernul respinge această rezo
luție și reamintește că și-a expri
mat rezerve și față de misiunea 
încredințată de secretarul general 
U Thant ‘ ~ - -
spus el.

de Securitate la 
1967 este respinsă 
irakian ca fiind 
pentru țările a-

lui Gunnar Jarring", a

*

Comitetul Central al 
Arabe (U.S.A.),

® POZIȚIA R.A.U. CU PRI 
VIRE LA FORȚELE O.N.U.

CAIRO. — Guvernul Republicii 
Arabe Unite este gata să accepte 
prezența forțelor O.N.U. la frontie
rele israeliano-egiptene după eva
cuarea totală a trupelor Israelului de 
pe teritoriile arabe ocupate, a de-

CAIRO.
Uniunii Socialiste 
partidul de guvernămînt din R.A.U., 
a ținut marți seara o reuniune de 
patru ore sub președinția lui Gamal 
Abdel Nasser, anunță agenția M.E.N. 
Cu acest prilej au fost examinate 
situația politică și militară precum 
și unele probleme interne ale R.A1U. 
Totodată, Comitetul Central al U.S.A, 
a hotărît să-1 desemneze pe Labib 
Chukeir, membru al Comitetului e- 
xecutiv suprem al partidului, drept 
candidat pentru funcția de președinte 
al noii Adunări Naționale egiptene.

N. A. T. O.
I

Proiecte privind 
intensificarea
înarmării

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
Miercuri a avut Ioc la Bruxelles o 
uniune a
N.A.T.O., 
stat major ai țărilor membre ale pac
tului nord-atlantic, cu excepția Fran
ței, care s-a retras din organismele mi
litare ale acestei organizații. Cercurile 
N.A.T.O. relatează că reuniunea, pre
zidată de amiralul Nigel Hemderson, 
președintele Comitetului militar, a de
finitivat noul plan militar pe perioada 
1969—1973 și a făcut o analiză a si
tuației militare actuale, pe baza unui 
raport al generalului Lyman Lemni- 
tzer, comandantul suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa. Aceste probleme 
vor face obiectul unui raport destinat 
reuniunii miniștrilor apărării ai
N.A.T.O., care se întrunește joi, la 
Bruxelles. Se amintește că încă în luna 
noiembrie 1968 un consiliu ministerial 
al N.A.T.O. a luat măsuri în vederea 
intensificării pregătirilor militare ale 
organizației, căzînd de acord asupra 
sporirii cheltuielilor militare, moderni
zării armamentului, măririi efectivelor 
militare și a operativității forțelor ar
mate.

re
alComitetului militar 

care grupează pe șefii de 
ilor membre ale pac-

Luări de poziții
in Europa occidentală
Hotărirea Suediei de a recu

noaște Republica Democrată 
Vietnam și de a stabili relații 
diplomatice normale cu această 
țară- este viu comentată de unele 
ziare vest-europene care cer ca 
exemplul guvernului de la Stock
holm să fie urmat și de guver
nele altor țări. Gestul Suediei, 
scrie ziarul italian „Momento 
Sera" constituie „fără îndoială un 
fapt pozitiv, asupra căruia ță
rile europene ar trebui să medi
teze". Ziarul amintește că zilele 
trecute Comitetul Central al Par
tidului Socialist Italian s-a pro
nunțat în unanimitate pentru re
cunoașterea R. D. 
către Italia.

Norvegia trebuie să urmeze 
exemplul Suediei și să recunoas
că . Republica Democrată Viet
nam, scrie la rîndul său ziarul 
norvegian „Dagbladet". Cotidia
nul subliniază că victoria finală în 
Vietnam nu poate reveni decît 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și poporu
lui R. D. Vietnam. „Dagbladet" 
cere guvernului norvegian să-și 
revizuiască poziția în legătură 
cu recunoașterea R. D. Vietnam.

Vietnam de

VIZITA LA PARIS
A LUI MIKA ȘPILIAK
Semnarea unor acorduri

PARIS 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Maurice Couve 
de Murville, și ministrul afacerilor 
externe, Michel Debre, au avut 
miercuri la Hotel Matignon o între
vedere cu președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mika Șpiliak, care se află într-o vi
zită oficială în Franța, și cu Mișo 
Pavicevici, secretarul de stat ad-inte- 
rim pentru afacerile externe. Au fost 
discutate o serie de probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări în 
menii.

în cursul aceleiași zile, 
rul Afacerilor Externe al 
fost semnate acordul privind desfiin
țarea vizelor între Franța și R.S.F. 
Iugoslavia pentru persoanele care stau 
o perioadă redusă într-una din aceste 
țări și acordul de cooperare econo
mică, industrială și tehnică. Cele două 
documente au fost semnate din partea 

1 franceză de ministrul afacerilor exter
ne, Michel Debre, iar din partea 
R.S.F, Iugoslavia de Mișo Pavicevici, 
secretar de stat ad-interim pentru a- 
facerile externe.

. După semnare, Michel Debră, mi
nistrul de externe francez, și Mișo 
Pavicevici, secretar de stat ad-interim 
al R.S.F. Iugoslavia, au rostit scurte 
cuvîntări în care au subliniat impor
tanța documentelor semnate, precum 
și bunele relații care există între cele 
două țări în ultimii ani.

diferite do-

la Ministe- 
Franței au

Există posibilități pentru extinderea

cw trei oameni h bord

continuă cu succes

a fost lansată ieri

Explorarea Cosmosului

H S-A STABILIT LEGĂTURA CU „SOIUZ-4" CELE 
DOUĂ NAVE AU ÎNCEPUT ÎNDEPLINIREA PROGRA
MULUI COMUN ÎN SPAȚIU

De la stînga la dreapta : Voiînov, Hrunov și Eliseevcomerțului dintre Japonia

și țările socialiste
TOKIO 15 (De la corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu). Hotărîrea guver
nului japonez de a trimite o misiune e- 
conomică în unele state socialiste din 
Europa a pornit de la constatarea 
că în timp ce volumul comerțului ex-

• LUCRĂRILE S-AU ÎNCHEIAT PE FUNDALUL UNOR 
SERIOASE DIVERGENTE • MAJORITATEA ȚĂRILOR 
MEMBRE REFUZĂ SĂ RENUNȚE LA UNELE ATRIBUȚII 
SUVERANE ÎN DOMENIUL ECONOMIC ȘI FINANCIAR.

BONN 15 (Agerpres). — La Gar- 
misch-Partenkirchen, în Bavaria, 
s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor de finanțe ai țărilor mem
bre ale Pieței comune, consacrată 
dezbaterii problemei realizării unei 
cooperări și coordonări economice și 
monetare în cadrul C.E.E., în scopul 
evitării unor viitoare zguduiri finan
ciare.

Din relatările cercurilor reuniunii 
rezultă că aceasta s-a desfășurat pe 
fundalul unei îngrijorări generale 
față de persp'ectiva ca instabilitatea 
situației monetare să ducă la un a- 
devărat „război comercial". Ea a 
dezvăluit divergențe serioase între 
cele șase țări membre,- în diferitele 
probleme comunitare. După cum a 
remarcat ministrul de finanțe al R. F. 
a Germaniei, Strauss, după 10 ani de 
existență a Pieței comune serviciile 
vamale nu au putut fi încă desfiin
țate complet nici măcar la frontie
rele dintre „cei șase".

Proiectele pregătite de vicepre
ședintele Comisiei unice a C.E.E., 
Raymond Barre, în vederea armoni
zării politicii financiare, nu au fost 
adoptate de comisie. Aceste proiecte 
vizează instituirea unui sistem de 
credit mutual între cele șase țări, 
ceea ce implică la rîndul său crea-

rea unui organism de coordonare, 
care nu există în prezent. Or, în ca
drul reuniunii, s-a vădit refuzul ma
jorității țărilor membre de a accepta 
să renunțe la unele din atribuțiile 
suverane în domeniul economic și fi
nanciar, pentru a le transmite unor 
organe supranaționale. După cum a 
remarcat președintele Băncii fede
rale vest-germane, Karl Blessing, 
„coordonarea urmărită are limite : 
suveranitatea fiecăreia din țările 
membre".

Se relatează că, de la început, reu
niunea a fost caracterizată de Un in
teres foarte redus al participanților, 
datorită în bună parte precizării fă
cute în ajunul reuniunii <țe autori
tățile vest-germane că nu vor fi de 
acord cu o reactualizare a discuțiilor 
de la Bonn cu privire la o revalori
zare a mărcii. Ministrul belgian al 
finanțelor, Jean Snoy, a atras aten
ția reprezentantului vest-german a- 
supra „importanței si seriozității dis- 
parităților care se 
C.E.E. în domeniul 
netar".

Viitoarea sesiune ____
finanțe urmează să se întrunească în 
a doua jumătate a lunii aprilie, în 
Belgia.

fac simțite în 
economic și mo-

a miniștrilor de

e

terior al Japoniei cu aceste țări este 
încă mic, există posibilități pentru ex
tinderea lui — subliniază în ultimul 
său număr influentul ziar economic 
„Nihon Keizei", într-un 
consacrat vizitei pe care 
tuâ, în luna martie, în 
cia, Iugoslavia, Bulj 
nia, o delegație con<
Uemura, președintele Federației or
ganizațiilor economice din Japonia. 
Trimițînd o astfel de misiune, sub
liniază ziarul, guvernul consideră că 
misiunea va contribui la rezolvarea 
problemelor curente legate de înche
ierea unor acorduri de comerț și na
vigație, de cooperare industrială și 
de promovare a unor înțelegeri pri
vind exportul.

comentariu 
o va efec- 
Cehoslova- 

Igaria și Româ- 
idusă de Kogoro

Puternice explozii
la bordul portavionului
nuclear „Enterprise"

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al marinei a- 
mericane a anuntat că marți, la ora 
18,30 GMT. la bordul portavionului 
nuclear american „Enterprise" s-au 
produs o serie de explozii puterni
ce, în urma cărora 15 marinari și-au 
pierdut viața, 85 sînt răniți, iar cîți- 
va sînt dați dispăruți. Nava se gă
sea în acel moment la 130 km sud- 
est de Pearl Harbour (Hawaii), unde 
participa la o serie de exerciții mi
litare. în același timp, un crainic al 
postului de radio din Hawaii a pre
cizat că un număr de 15 avioane au 
fost distruse, iar pistele de deco
lare au fost deteriorate. Pe o lun
gime de aproximativ 60 de metri 
sînt observate urmele acestui dezas
tru : spărturi cu un diametru de 4 
pînă la 7 metri.

Potrivit primelor informații trans- 
m'-e de marina americană, catas
trofa a fost provocată de un avion 
care se pregătea să aterizeze. A- 
cesta a scăpat o bombă ce a declan
șat seria exploziilor urmate de in
cendii.

Portavionul nuclear ..Enterprise" 
are o lungime de 342 metri. La bor
dul portavionului se aflau 4 600 ma
rinari și ofițeri. Nava este capabilă 
să transporte 100 de avioane.

Conferința internațională 
de solidaritate cu popotele din 
coloniile portugheze, din Africa de 
sud și Africa de sud-vest se va des
fășura la Khartum între 18 și 20 ia
nuarie. La conferință vor participa 
delegați din numeroase țări din Eu
ropa, Asia, Africa și America Latină, 
precum și reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale.

Parlamentul italian și-a 
reluat lucrările duPă vacanta de 
iarnă. Pe agenda de lucru se află în
scrise probleme asupra cărora punctele 
de vedere ale reprezentanților coali
ției de centru-sțînga și opoziției se în
fruntă de mai multă vreme.

„Rapsodia Română" este 
denumirea generală a 15 evocări des
pre România, care au început ieri la 
Paris. Aceste manifestări au fost rea
lizate de omul de litere Jacques Camp
bell și constau în proiectări de filme 
și diapozitive în culori, conferințe, au
diții de discuri cu muzică populară 
etc.

Președintele Guvernului 
revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, Jen° Fock> a 
sosit miercuri la Varșovia pentru a 
petrece o scurtă vacanță în R. P. 
Polonă. La sosire, el a fost întîmpi- 
nat de Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Ștefan Jedrychowski, ministrul 
afacerilor externe, și de alte persoane 
oficiale poloneze. în aceeași zi, la Var
șovia a avut loc o convorbire între 
Jeno Fock și Jozef Cyrankiewicz.

Guvernul peravian a CI- 
propriat 246 000 hectare de terenuri 
care au aparținut societății nord-ame- 
ricane „Cerro de Pasco Corp". A- 
ceste terenuri vor fi exploatate în 
viitor de Ministerul Agriculturii al 
Republicii Peru.

Kocea Popovlci, membru al 
Comisiei organizatorice a Consiliului 
Federației al R.S.F. Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., care 
a făcut o vizită oficială de opt zile la 
Alger, a plecat spre patrie. înainte

de plecare, oaspetele iugoslav a decla
rat ziariștilor că relațiile bilaterale din
tre cele două țări sînt bune și că tre
buie sporite eforturile pentru dezvol
tarea lor în continuare.

Un număr de 1300 de inte
lectuali spanioli, printre care 
cunoscuți artiști, scriitori, zia
riști, juriști, medici, arhitecți, 
au semnat o petiție adresată 
Ministerului de Interne al Spa
niei în care protestează energic 
împotriva a ceea ce ei denu
mesc „brutalitățile poliției". Pe
tiția este însoțită de o listă care 
include 100 de exemple concrete 
cînd deținuți din închisorile din 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Oviedo și Țara Bascilor au fost 
bătuți ori torturați de poliție.

Vicepreședintele Statelor 
Unite, Hubert Humphrey, în calita
tea sa de președinte al Senatului, a 
hotărît să pună capăt practicii filibus- 
terului — tactică folosită pe larg cînd 
unii congresmeni intenționează să se 
întîrzie aprobarea unei legi. în baza

acestei hotărîri, pentru aprobarea unei 
legi va fi necesară o majoritate sim
plă de voturi, în loc de două treimi 
cum se prevedea pînă acum.

Lucrările sesiunii Adună
rii Populare a R. P. Albania 
s-au încheiat la Tirana. Au fost adop
tate planul de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii precum și buge
tul de stat pe anul 1969. în încheierea 
lucrărilor a luat cuvîntul Behar Shtylla, 
noul președinte al Adunării Populare

La procesul intentat lui 
Sirhan B. Sirhan,asasinul sena
torului Robert Kennedy, apărarea a 
recurs la o nouă tactică, susținînd că 
inculpatul fiind imigrant nu a putut 
să dețină nici informațiile necesare, 
nici să întrețină relații care să-i fi 
oferit posibilitatea de a organiza în 
mod deliberat sau a participa la un 
complot pentru asasinarea senatorului. 
Respingînd acțiunea de premeditare, 
apărarea poate să evite, astfel, pro
nunțarea sentinței capitale prevăzută 
în legislația statului California.

CONGRESUL P. C.

DIN MARTINICA
PARIS 15. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite ; Ziarul „L’Humanite" anunță 
că în zilele de 27—29 decembrie 1968 
a avut loc în orașul Morne Rouge 
cel de-al IV-lea congres al Partidu
lui Comunist din Martinica.

Cei 172 de delegați la congres au 
dezbătut raportul prezentat de secre
tarul general ai P.C. din Martinica, 
Armand Nicolas, asupra orientării 
politice șl sarcinilor partidului, do
cument care a fost supus timp de 
mai multe luni dezbaterii în cadrul 
activului partidului.

Congresul s-a pronunțat pentru un 
statut de autonomie a Martinicăi pre
văzut de altfel și în articolul 72 al 
Constituției franceze. Rezoluția a- 
doptată de congres subliniază că 
acest statut de autonomie trebuie să 
însemne : o adunare reprezentativă 
aleasă prin vot universal ; un organ 
executiv răspunzător în fața acestei 
adunări și un organism de cooperare 
cu Franța, însărcinat cu studierea 
problemelor de interes comun.

Dacă la 14 ianua
rie în Cosmos se afla 
doar cosmonautul 
Vladimir Șatalov, 
ieri dimineața au 
plecat în întâmpi
narea lui alți trei 
temerari ai spațiilor 
extraterestre. La o- 
rele 10 și 14 minu
te, ora Moscovei, de 
pe cosmodromul 
Baikonur, din ste
pele Kazahstanului, 
s-a înălțat în spațiu 
nava cosmică „So- 
iuz-5“ avînd la 
bord un echipaj 
compus din trei oa
meni : locotenent- 
colonelul Boris Vo
iînov, locotenent- 
colonelul Evgheni 
Hrunov și inginerul 
de bord Alexei Eli
seev.

Momentul ' star
tului a fost transmis 
de posturile sovie
tice de televiziune. 
Pentru a doua oară 
în decursul a 24 â!e 
ore, telespectatorii 
au avut posibilita
tea să urmărească 
lansarea unei nave 
cosmice, lansare atît 
de asemănătoare 
celei din ziua pre
cedentă. Pe ecrane 
au putut fi văzute a- 
celeași grupuri de 
oameni înconjurînd 
schelele de susține
re a rachetei, pre
gătind-o pentru 
start. Pe cosmodrom 
au apărut cei trei 
cosmonauți — îm- 
brăcați în scurte de 
blană și cu căciuli 
pe cap. însoțiți de 
colegi, prieteni, fo
toreporteri, ei s-au 
îndreptat spre liftul 
care i-a dus pînă 
pe platforma supe
rioară. Un salut de 
rămas-bun adresat 
celor care i-au în
soțit, și membrii e- 
chipajului au dispă
rut în cabina na
vei.

Pe ecrane a apă
rut apoi în prim 
plan racheta cosmi
că „Soiuz-5“ gata 
de lansare. O fla
cără albă și rache
ta a pornit, lăsînd 
în urma sa o dîră 
fumurie ca cea lă
sată de un avion 
care zboară la o 
mare înălțime. „Pe 
curînd, în Cosmos", 
le-a urat prin radio 
Vladimir Șatalov, 
comandantul navei 
„Soiuz-4", viitorilor 
săi tovarăși de 
drum.

„Soiuz-5“ s-a în
scris pe orbita dina
inte stabilită : pe
rioada de rotație în 
jurul Pămîntului — 
88,7 minute; dis
tanța maximă de
suprafața Pămîntu
lui (la apogeu) 230 
km, iar cea minimă 
(la perigeu) 200 km ; 
înclinația orbitei — 
51 grade 40 minute. 
După plasarea pe 
orbită, comandantul
TELEVIZIUNEA ROMANA a transmis un amplu reportaj de 
la lansarea navei cosmice „Soiuz-5“

navei „Soiuz-5“, 
Boris Voiînov, a 
stabilit legătura bi
laterală prin radio 
cu Pămîntul și cu 
nava cosmică „So
iuz-4". El. a rapor
tat că membrii e- 
chipajului se simt 
bine, presiunea și 
temperatura în com
partimentele navei 
sînt normale. Cînd 
„Soiuz-5“ a fost pe 
punctul de a părăsi 
zona în care mai 
putea ține legătura 
cu stațiile terestre, 
la postul central de 
comandă a sosit ra
portul unuia din 
punctele de supra
veghere din Extre
mul Orient, care a- 
nunța laconic : „Li
nia de legătură 
„Cosmos-Cosmos" a 
început să funcțio
neze. „Amur" (indi
cativul lui Șatalov) 
a stabilit legătura 
bilaterală cu „Bai
kal". Cele două na
ve au început înde
plinirea programu
lui comun în. spa
țiu".

Miile de telespec
tatori au urmărit cu 
un deosebit interes 
telereportajul trans
mis de Hrunov în 
cursul căruia el a 
prezentat pe cei
lalți membri ai e- 
chipajului, cabina 
și compartimentul 
orbital. Particulari
tatea navelor cos
mice „Soiuz" care 
le deosebește de ti
purile precedente 
de nave cosmice so
vietice pilotate con
stă în aceea că ele 
dispun, în afara ca
binei principale, de 
o cabină orbitală, a 
cărei destinație poa
te fi schimbată în 
funcție de necesi
tăți. Această cabină 
are un volum de a- 
proximativ 9 metri 
cubi și se desparte 
de cabina cosmo
nautului, care revi
ne pe Pămînt, 
printr-un chepeng 
ermetic.

40.360

în timpul zboru- <
lui, conform pro- 
gramului, echipaje- >
le navelor cosmice <
„Soiuz-4" și „Soiuz- <
5“ au trecut din p- »
binele principale îh <r
cele orbitale și au <
efectuat experiențe- >
le și cercetările ști- <
ințifice stabilite. >

La bordul navei <
„Soiuz-5“ au fost >
făcute filmări și fo- >
tografieri în cabină, <
s-au făcut observa- C
ții asupra aștrilor, S
s-a studiat modul <
de trecere a unde- C
lor radio prin io- S
nosferă, s-au efec- <
tuat cercetări me-^,.^ 
dicale și măsurător' ' . 
de navigație. J

Pilotul Boris Vo- S-
lînov a executat o- z
rientarea manuală a «
navei, după care a C
fost conectată insta- >
lația de propulsie «
pentru corectare și s.
nava s-a plasat pe >
o nouă orbită. >

De asemenea, și-a <
realizat programul >
celefl de-a doua zi <
de ședere în Cos- <
mos și Vladimir Șa- >
talov, făcînd obser- <
vații asupra parti- <
culelor luminoase, S
fotografiind stratu- <
rile de nori și de <
zăpadă ale Pămîn- »
tului în timpul zilei >
și în amurg, stu- <
diind obiective geo- >
logico-geografice ale Z
Pămîntului. Vladi- <
mir Șatalov a co- >
municat că a obser- >
vat lansarea pe or- 
bită a navei 
iuz-5".

Potrivit 
telemetrice 
poartelor transmise 
de comandanții na
velor, toate sisteme
le funcționează nor
mal, iar starea să
nătății cosmonauți- 
lor este foarte bună.

Zborul 
cosmice 
continuă.

„So-

datelor 
și ra-

navelor 
sovietice

Silviu
Moscova, 15.

PODINA

este locotenent-colo- 
vîrstă de 34 de ani.

e Comandantul navei 
nclul Boris Voiînov, în ---
S-a născut în orașul siberian Irkuțk, a ab
solvit în 1956 Școala militară din Volgograd, 
a devenit cosmonaut în urmă cu peste 8 ani. 
L-a dublat pe Valeri Bîkovski în iunie 1963 
și pe Gheorghi Beregovoi în 1968. Anul tre
cut a absolvit Academia tehnică militară de 
aviație din Moscova.

O Inginerul-cercetător, locotenent-colone- 
lul Evglieni Hrunov, are 35 de ani. Inițial a 
urmat o școală tehnică de agricultură, dar 
pasiunea aviației i-a purtat pașii spre o 
școală de piloți. A fost indus în detașamentul 
coșmonauților în 1960. A fost dublura Iui 
Alexei Leonov, primul cosmonaut care și-a 
părăsit nava — „Voshod-2“ — făcînd o 
„plimbare" prin Cosmos (martie 19G5). Anul 
trecut, Hrunov a absolvit Academia tehnică 
militară de aviație din Moscova.

O Inginerul de bord Alexei Eliseev, in 
vîrsiă de 34 de ani, s-a născut în apropiere 
de Kaluga, orașul în care a trăit și a lu
crat înteme'etorul cosmonauticii, K. Țieikov- 
ski. Este absolvent al școlii tehnice superi
oare „Batiman" din Moscova și candidat în 
științe tehnice. Devine cosmonaut în 1966.
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